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Alternativa stöd- och boendeformer
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HJÄRNKRAFT – Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade
Projektet Boende och personlig assistans för personkrets 2 enligt LSS
1 000 000 kr för år 3 av 3
Hjärnkraft utvecklar boende och personlig assistans för personkrets 2
enligt LSS. Till denna personkrets hör personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder, eller hjärnskada i vuxen
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Många familjer har
svårt att få sitt vardagsliv att fungera när en i familjen fått en grav hjärnskada. Dels kan skadan ha medfört personlighetsförändringar ibland
kombinerat med impulsgenombrott, dels kan den skadade vara i behov av
omfattande assistans dygnet runt, vilket gör hemmet till en arbetsplats för
många personer. I projektet utvecklas och prövas alternativa boendeformer och former av personlig assistans som ger trygghet för samtliga
parter. Hittills har man genom enkäter och möten med brukare och deras
närstående, assistenter och arbetsledare identifierat svårigheter och därefter utarbetat en modell med plan för start, genomförande och utvärdering av personlig assistans, man har också identifierat behov av kunskap
om hjärnskadades behov.
Kontaktperson: Marie-Jeanette Bergvall, tel. 08-447 45 34
Stadsmissionen i Stockholm
Projektet Bostället
200 000 kr för år 2 av 3
Bostället riktar sig till hemlösa män och kvinnor med bl.a. psykiska
funktionshinder. Boställets program är ett s.k. trappstegsboende som i
första hand innefattar ett akutboende som går vidare till korttidsboende
och långtidsboende. S.k. boendekontrakt ingås mellan boende och Bostället med tydligt formulerade rättigheter och skyldigheter.
Kontaktperson: Peter von Löbbecke, tel. 08-66 79 97

Arbete/sysselsättning
Ungdom
Föreningen Communicare
Projektet Ung kraft 2001 – 2004 för att synliggöra och stimulera unga
människor i Värmland till engagemang, delaktighet och handling
500 000 kr för år 3 av 3
Communicare är en ideell förening som verkar för att stimulera ungdomar i Värmland till nytänkande och entreprenörskap. Projektet Ung
Kraft utgörs av sex delprojekt som alla syftar till att synliggöra ungas
idéer samt att stötta ung företagsamhet. Det delprojekt som får stöd består av uppbyggnad av lokala mötesplatser för stöd till ungdomar som
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vill driva egna idéer i företags- eller föreningsform. Mötesplatserna ges Skr. 2003/04:125
formen av fysiska lokaler i kommunerna. Varje mötesplats bemannas Bilaga 2
med en ung person som skall agera som lokal coach. Coachen får stöd
och utbildning för sin verksamhet av föreningen Communicare, av nätverket med de andra coacherna samt en lokal referensgrupp. Coachen
och referensgruppen kommer i sin tur att utbilda och stötta ungdomar
som vill starta egna verksamheter.
Kontaktperson: Peter Landmark, tel. 054-13 75 75

Handikapp
FUB:s Stiftelse ala
Projektet Samspel i Spelhålan – Kommunikation och socialt samspel
mellan ungdomar med och utan funktionshinder i en gemensam ungdomskultur
1 048 000 kr för år 1 av 3
Datorspel är något många ungdomar ägnar sig åt på sin fritid. Vid
Furuboda Kompetenscenter har man arbetat med området spel och funktionshinder. Det handlar om att göra vanliga spel tillgängliga även för
funktionshindrade ungdomar men också om att göra en gemensam aktivitet för ungdomar. Sedan 2002 ingår Spelhålan vid Furuboda som en del
av projektet Interagera, ett flerårigt projekt stött med arvsfondsmedel.
Inom detta projekt har man startat spelhålor vid Höghammarskolan i
Bollnäs och på Gotland. Man planerar nu en spelhåla i Stockholm. Denna
kommer att ha en annan inriktning än de som ingår i Interagera. Här
fokuseras på kommunikation och socialt samspel mellan ungdomar med
och utan funktionshinder. Ungdomar med utvecklingsstörning kan ha
svårt att umgås socialt om de inte har något konkret föremål som de gemensamt kan hantera. För ungdomar med rörelsehinder är det många
aktiviteter som inte är tillgängliga eller som kräver anpassningar. För att
projektet skall bli en etablerad fritidsverksamhet kommer det att genomföras i samarbete med Sollentuna kommuns fritidskontor. Det är 16 ungdomar med och utan funktionshinder från tre olika skolor som kommer
att delta i projektet. Man kommer att använda Riksföreningen Goodgames (ideell organisation som arbetar med konsumentfrågor runt spel)
modell för testprotokoll för att finna ut vilka spel som passar ungdomar
med olikkartade förutsättningar. Planeringen och genomförandet sker i
nära samarbete med Furuboda Kompetenscenter samt Höghammarskolan
i Bollnäs. Riksförbunden FUB samt RBU är referensgrupp i projektet.
Projektet skall ses som en start på en ungdomsaktivitet som skall fortleva
efter projekttidens slut. Målet med projektet är att ungdomarna skall
kunna hitta varandra i ett gemensamt intresse och därigenom förändra
attityder och skapa en grogrund för gemenskap i ett inkluderande samhälle.
Kontaktperson: Kerstin Göransson, tel. 08-660 82 84
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Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)
Projektet Mångfaldsinformatörer
450 000 kr för år 2 av 3
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Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) i Malmö skall i samarbete
med Malmö stad, arbetsförmedlingen samt Svenska Europeiska socialfonden utbilda arbetslösa personer med funktionshinder till s.k. mångfaldsinformatörer. Utbildningen tar bl.a. upp olika former av funktionshinder och även deltagarnas egna förhållningssätt gentemot olika grupper
i samhället och också belysa deltagarnas egna fördomar och attityder.
Mångfaldsinformatörerna skall anställas av FIFH. Deras uppgift blir att
besöka både offentliga och privata arbetsplatser, fackförbund, skolor
m.m. för att öka kunskapen och förändra negativa attityder hos arbetsgivare så att fler personer med funktionshinder kan få arbete.
Kontaktperson: Helene Linde, tel. 040-92 89 30
Föreningen Kalix Q-Nor
Projektet Galaxen
400 000 kr för år 1 av 3
Föreningen Kalix Q-Nor (ett kvinnligt nätverk) vill genom projektet
Galaxen tillsammans med HSO, Kalix, Kalix kommun, arbetsförmedlingen och ABF skapa ett Service-Drop-In-center med utbildningar, aktiviteter och arbete för och med personer med funktionshinder. Centret
skall också fungera som en mötesplats. Kommunen har ställt ändamålsenliga, lättillgängliga lokaler till HSO:s förfogande. Vid centret skall
man kunna få hjälp vid kontakter med myndigheter, få hjälp med olika
ärenden samt utbildning/studier som kan leda till arbete. Genom teoretiska och praktiska utbildningar för personer med funktionshinder vill
man dels öppna möjligheterna för legotillverkning/hantverk och dels utbilda personer med funktionshinder för att dessa skall kunna ge råd och
stöd till andra funktionshindrade.
Kontaktperson: Anne-Marie Brinenman, tel. 0923-120 08
Riksföreningen Autism (RFA)
Förstudie för projektet Individuellt stöd för personer med Autism/
Asperger Syndrom att få och behålla ett arbete
300 000 kr
En förstudie. De insatser som arbetsförmedling m.fl. idag kan ge personer med Autism/Aspbergers Syndrom är för statiska, för lite individuellt
anpassade och inte är tillräckligt långsiktiga. Föreningen vill utveckla en
kurs, förberedelse för arbetslivet och påbörja pilotutbildning, samt bygga
upp en bemanningsverksamhet med personer med dessa funktionshinder
som kan stötta andra på arbetsplatsen. Utvecklingsarbetet skall byggas in
i arbetsförmedlingsverksamheten.
Kontaktperson: Lena Andersson, tel. 08-702 05 80
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Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
(FUB) Borås
Dokumentärfilm om vuxna personer med grav utvecklingsstörning – En
gåtfull verklighet
262 000 kr
FUB Västra Götaland gör en film med vuxna med grav utvecklingsstörning, personer som inte själva kan föra sin talan och som behandlas
som barn men har en vuxens erfarenhet och behov. Hur mår de, har de ett
värdigt och meningsfullt liv? Filmen skall visa att man, trots att man inte
kan tala, ändå kan uttrycka livsglädje och viljor. Filmen skall användas
som ett verktyg för att lyfta fram människors behov hos anhöriga, personalgrupper och allmänhet.
Kontaktperson: Elaine Johansson, tel. 031-365 75 00
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Projektet Vardagsmakt – ett projekt för ökat brukarinflytande
2 590 000 kr för år 3 av 3
Psykiska funktionshinder påverkar bland annat koncentrationsförmågan,
tänkandet och förmågan att kommunicera med omgivningen och att ta till
sig information. Funktionshindret i sig försvårar därför möjligheterna till
ett reellt brukarinflytande och minskar möjligheterna till nödvändig och
lagstadgad samverkan mellan den enskilde och vården. Projektets syfte
är att dels ta fram riktlinjer och en plan för hur verkligt brukarinflytande
skall kunna utvecklas i vård, omsorg och habilitering, dels ge grundläggande utbildning så att den enskilde verkligen skall kunna få styrka
och kunskap för att för sin egen eller för en kamrats räkning framföra
önskemål om hur vård, omsorg och rehabilitering bör bedrivas. Projektet
utvärderas av Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Umeå genom enkäter och djupstudier.
Kontaktperson: Majvor Hansson, tel. 08-772 33 60
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Projektet Bemötande av döva personer
770 000 kr
Förbundet vill genomföra s.k. Brukarseminarier för att göra bemötandefrågorna tillgängliga för döva. Seminarierna skall innehålla föreläsningar
med inriktning mot ömsesidigt bemötande och respekt. Seminarierna
skall stimulera till verksamheter på lokal nivå.
Kontaktperson: Hans Smedberg, tel. 08-442 14 61

48
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Förbundet Unga Rörelsehindrade
Projektet Konsten att dö
404 000 kr för år 2 av 3
I Förbundet Unga Rörelsehindrade finns det många ungdomar med omfattande funktionshinder, en del av dessa har dödliga sjukdomar. Man
brukar säga att de ”lider” av en dödlig sjukdom. I detta uttryck utgår man
från att personen med den dödliga sjukdomen måste lida. Den friske
tycker synd om den som är sjuk och tar sig därmed också friheten att
värdera hennes liv. Än mer utbredd än rädslan för döden har rädslan för
att inte klara sig själv blivit. ”Leva som ett paket” har blivit ett vedertaget
begrepp och ofta hör man människor säga – hellre dör jag än lever som
ett paket. Det verkar som om man anser att en person som behöver hjälp
med det mesta eller allt i sin dagliga livsföring inte är en fullvärdig människa. Man värderar då inte bara dessa människors liv, man tar också
ifrån dem deras människovärde. Att leva nära döden eller med ett omfattande funktionshinder är inte alltid lätt, men vi vet att det inte alls behöver innebära lidande, tvärtom kan man kanske se andra dimensioner
och finna andra kvaliteter. Unga Rörelsehindrade vill göra en film med
en person som har en dödlig muskelsjukdom som är progressiv. Han räknar med att han har mellan tre – fem år kvar att leva. Han har idag hjälp
med det mesta, han blir bara sämre. Man vill följa honom och hans förhållningssätt till livet och döden och se hur samhället bemöter honom
under åren. ”Konsten att dö” är en experimentell dokumentärfilm som
skall vända sig till allmänheten. De frågor som filmen tar upp – människovärde, attityder, döden – är frågor som berör alla och förbundet hoppas att människors inställning i dessa frågor kan förändras i positiv inriktning av filmen.
Kontaktperson: Jonas Franksson, tel. 0709-90 77 22
Hudiksvalls kommun, Omsorgsförvaltningen
Projektet Över gränserna
250 000 kr för år 2 av 2
Kommunens omsorgsförvaltning har tillsammans med bl.a. FUB
Hudiksvall – Nordanstig genomfört ett teaterprojekt där utvecklingsstörda berättat om sin vardag för skolelever. Projektet har betytt att utvecklingsstörda och elever fått möjligheter att upptäcka att man inte är så
olika varandra och att man därför kommit varandra närmare. Rädsla och
fördomar har övergått till förståelse och vänskap. Kommunen och FUB
sprider nu projekterfarenheterna till andra kommuner.
Kontaktperson: Per Johansson, tel. 070-573 32 01
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Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)
Projektet Forumteater i mag-tarmsjukas tjänst – en väg att påverka fördomar och tabun
400 000 kr för år 2 av 2
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Förbundet har tillsammans med Stockholms länsförening i liten skala
utbildat medlemmar i metoden Forumteater för att uppmärksamma och
tydliggöra attityder och fördomar. Pilotverksamheten skall nu följas upp
för att bredda och fördjupa användandet av Forumteater, därefter skall
denna verksamhetsform ingå som ett inslag i den ordinarie verksamheten.
Kontaktperson: Solveig Johansson, tel. 08-642 42 00
Samlade handikapprörelsen i Tranås
Projektet Från rampfeber till rampljus – om attityder och mänskliga
möten
200 000 kr
Samlade handikapprörelsen i Tranås (ett lokalt HSO) skall tillsammans
med kommunen utbilda personal inom kommunen, försäkringskassan,
skattekontoret, arbetsförmedlingen och primärvården med teatern som
pedagogiskt verktyg. En grupp personer med funktionshinder och personal skall tillsammans arbeta fram en föreställning för att lyfta fram olika
bemötandesituationer, fånga attityder och med publiken som hjälp se
alternativ till etablerade arbetssätt.
Kontaktperson: Arne Agardsson, tel. 0140-121 04
Stiftelsen Gyllenkroken
Konstprojektet
660 000 kr för år 2 av 2
Projektets syfte är att göra det möjligt för personer med psykiska funktionshinder att delta i den konstnärliga utsmyckningen av nya psykiatriska kliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Klinikledning och arkitekter träffar intresseorganisationer och brukare för att få tips och idéer om
hur en bra psykiatrisk klinik kan se ut. För att kunna delta i utsmyckningen måste dock handledare stötta de psykiskt sjuka konstnärerna både
på planeringsstadiet och vid genomförandet.
Kontaktperson: Barbro Benjaminsson, tel. 031-80 89 90
Världskulturmuseet
Projektet Normalitet och avvikelse. Om människor med funktionshinder
och samhällets bilder
250 000 kr
Museet och STIL skall producera en utställning om människor och
handikapp för att spegla, debattera och ifrågasätta föreställningar om
normalitet och avvikelse. Utställningen skall senare bli en vandringsut-
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ställning. Genom att skildra individuella och inbördes olika berättelser, Skr. 2003/04:125
kommer motbilder till allmänna föreställningar om människor att fram- Bilaga 2
träda. Museet vill också erbjuda ett kultur-/idéhistoriskt perspektiv
genom att visa hur samhället hanterat människor med handikapp i olika
tider.
Kontaktperson: Cajsa Lagerkvist, tel. 031-703 77 84

Brottsförebyggande
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Projektet Hembesök – uppföljning av unga förbrytare
850 000 kr för år 3 av 3
Fryshuset och Lugna Gatan bedriver sedan flera år tillbaka ett omfattande brottsförebyggande arbete. I projekt Hembesök vill man utveckla
denna verksamhet genom att bygga upp möjligheter till medling mellan
brottsoffer och unga förövare. Projektet får kontakt med offer och förövare genom skolan, socialtjänsten eller polisen. Medlarna är lite äldre
ungdomar som är aktiva i Lugna Gatan med särskild utbildning för uppdraget. Brottsoffret erbjuds stöd både före, under och efter rättegången.
Samtidigt håller medlaren kontakt med gärningsmannen och dennes
familj. Om brottsoffret så önskar ordnas möte mellan offer och gärningsman. Man kommer i största möjliga mån att matcha gärningsmannens och medlarens etniska och sociala bakgrund i syfte att förbättra
möjligheterna att nå fram i samtalet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med länsstyrelsen.
Kontaktperson: Anders Carlberg, tel. 070-862 22 13

Brukarstöd
Afasiförbundet i Sverige (AFASI)
Projektet Mötesplats Afasi
900 000 kr för år 2 av 3
Förbundet har tidigare byggt upp ca 50 så kallade Prova på Rum (PPR)
som drivs i föreningarnas regi. Där får människor som drabbats av afasi
möjligheter till självträning av sin kommunikationsförmåga i datormiljö.
De flesta deltagarna i PPR kommer via logoped efter fullföljd behandling
hos denna. Man har kontinuerlig kontakt med en logoped som kan avgöra vilken typ av träningsprogram som behövs och när man är mogen
att pröva ett svårare. Förbundet utvecklar nu i anslutning till PPR på
några platser, brukarstödscenter för människor med afasi, Mötesplats
Afasi. Där skall människor med afasi och deras närstående kunna träffas
både fysiskt och på distans med hjälp av IT för att öka kommunikationsförmågan, förbättra sina sociala kontakter och få möjligheter att delta i
samhällsgemenskapen och ta del av sina demokratiska rättigheter och
skyldigheter. Förbundet kommer under projekttiden att intensifiera påbörjade kontakter med föreningen Hjärnkraft och Strokeförbundet som
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också har medlemmar med afasi för att även dessa skall kunna delta. Skr. 2003/04:125
Projektet skall utvärderas i samarbete med logopedutbildningen.
Bilaga 2
Kontaktperson: Marianne Åkerblom, tel. 08-545 663 60
De Handikappades Samarbetskommitté i Helsingborg
Projektet Brukarstödscentrum i Helsingborg med omnejd
525 000 kr för år 1 av 2
Samarbetskommittén skall tillsammans med kommunen och regionen,
kommunens invandrarbyrå, studieförbund och andra frivilligorganisationer utveckla en mötesplats där personer med funktionshinder kan få
snabb och praktisk hjälp med personliga problem, bara mötas, få rådgivning, ledsagning till möten med myndigheter m.m. Kommunen står för
kostnader för lokal. Målet är att centrat efter en tvåårig försöksperiod
skall bli en reguljär verksamhet som är knuten till handikapprörelsen och
med stöd från kommun och region.
Kontaktperson: Kjell Karlsson, tel. 042-13 69 70
Dövas förening i Stockholm
Projektet Brukarstödscentra för döva
620 000 kr för år 2 av 3
Många döva har en bristfällig skolbakgrund och har därför stora svårigheter att förstå språket i lagar och samhällsinformation. Svårigheterna är
ändå större för döva med invandrarbakgrund. Stockholms dövas förening
har startat ett Brukarstödscenter där döva kan få samhällsinformation och
rådgivning när det gäller bostadsfrågor, frågor som rör socialförsäkringssystemet, studiefrågor, hjälp att överklaga beslut, läkarbesök, kontakter
med barnomsorg etc. Stödet kan ges individuellt eller genom föreläsningar och studiebesök hos myndigheter.
Kontaktperson: Marie Aspensjö, tel. 08-660 05 04
Föreningen Samarbetet Föreningarnas Hus
Utvecklingsarbete
450 000 kr för år 2 av 3
I föreningen ingår sju handikappföreningar, en pensionärsförening, Lions
och kommunens anhörigcentral. Man vill nu utveckla verksamheten till
att omfatta stöd till enskilda personer med funktionshinder som känner
sig isolerade deras anhöriga, invandrare med funktionshinder m.fl. Samarbete med försäkringskassa, arbetsförmedling hyresgästförening och
kommundelarna skall utvecklas.
Kontaktperson: Maria Kylander, tel. 070-246 36 34
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Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Blekinge län
Projektet Brukarstödscentrum
770 000 kr för år 1 av 3
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Handikappföreningarna i Blekinge vill bygga upp ett nätverk av informatörer från dels handikappföreningarna, dels landstinget, försäkringskassan, arbetsmarknadsverket och kommunerna. Informatörerna skall ge
kunskap till varandra vilket ger kompetensutveckling som skall ge den
enskilde personen bättre stöd när behov finns. Modellen kan ge möjligheter för samtliga aktörer att få nya perspektiv på sina roller.
Kontaktperson: Carina Mattisson, tel. 0454-144 45
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Göteborg
Brukarstödscentrum i Göteborg
830 000 kr för år 1 av 3
HSO Göteborgs skall starta ett brukarstödscentrum som skall utformas i
samarbete med brukarna. Projektet beräknas pågå under tre år.
Kontaktperson: Lennart Kurlberg, tel. 031-365 97 50
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Östergötlands
län
Brukarstödcenter
219 000 kr för år 2 av 3
Länsföreningen utvecklar i Linköping ett brukarstödscenter som dels kan
ge stöd till enskilda funktionshindrade och deras anhöriga men också ger
kunskap till olika myndigheter och vårdgivare. Till centret skall man
kunna komma för att få stöd men kanske också bara för att träffa andra.
Kontaktperson: Agneta Lindqvist, tel. 013-12 30 60
LaSSe Brukarstödcenter Ek. förening
Projektet Hjärnbruk
383 000 kr för år 2 av 2
LaSSe-kooperativets medlemmar är personer med funktionshinder som
på uppdrag av Västra Götalandsregionen ger rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Kooperativet genomför tillsammans med Hjärnkraft Väst ett brukarstödscentrum för människor med förvärvade hjärnskador, boende i Västra
Götalands län. Målet är att bygga upp ett samarbetsteam som stöttar personer med förvärvade hjärnskador och som fått både kognitiva och
fysiska funktionshinder och som sätter ”kunden” i centrum trots de kognitiva problemen. I projektet som beräknas pågå under två år ingår dels
individuellt stöd och råd, dels utveckling av kooperativ eller annan daglig
verksamhet. Man skall genomföra information och utbildning till an53

höriga samt till olika personalgrupper i kommun, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling m.m.
Kontaktperson: Ingvar Hansson, tel. 0707-18 55 76
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Reumatikerföreningen i Skövde
Projektet Brukarstödscenter Pingvinen
450 000 kr för år 2 av 3
Reumatikerföreningen bygger tillsammans med DHR, NHR, RTP och
Skövde fibromyalgiförening upp brukarstödscentrat Pingvinen. Föreningarna arbetar tillsammans med försäkringskassa, arbetsförmedling
och kommunen för att stödja personer med funktionshinder genom rådgivarutbildning, utbildning av ledare för självhjälpsgrupper.
Kontaktperson: Gunilla Johansson, tel. 0500-41 43 52

Datateknik
Falu lasarett
Projektet Metod för att introducera och träna in dator för kommunikation
och ökad självständighet för personer med förvärvad hjärnskada
225 000 kr för år 3 av 3
Habiliteringen i Falun utvecklar tillsammans med Hjärnkraft och Afasiföreningen, Borlänge metoder för att introducera och träna in datoranvändning för kommunikation och ökad självständighet för personer med
förvärvade hjärnskador. HANDITEK skall lägga kurslitteraturen på
interaktiv CD. Utvärdering sker i samarbete med Högskolan i Borlänge.
Under det tredje året skall man utveckla handledning och anpassad programvara och kurser som högskolan skall kunna ta över samt utveckla eposthanteringen så att man kan hantera en sådan även med hjärnskada.
Utbildningshandledningen blir ett kursmaterial och metodhandbok.
Kontaktperson: Gunnel Janeslätt, tel. 023-49 05 81
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
(FUB) Kalmar län
Projektet IT-ombud
295 000 kr för år 1 av 2
Personal vid gruppboenden kan bland sina vanliga arbetsuppgifter vara
s.k. Läsombud som läser högt för personer med utvecklingsstörning eller
på annat sätt inspirerar till läsning. Genom läsombuden har personer med
stora lässvårigheter fått tillgång till lättlästa nyheter, samhällsinformation
och böcker. Idag finns dock stor del av samhällsinformationen på nätet
som t.ex. kommunernas hemsidor m.m., många läsombud känner sig
osäkra inför Internetsökning och annan IT. FUB i Kalmar vill därför
under två år utbilda IT-ombud som kan hjälpa personer med utvecklings54

störning och personal vid gruppboenden och dagverksamhet i sex kommuner att söka information på Internet.
Kontaktperson: Gunvor Karlsson, tel. 0481-162 40
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Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
Projektet Skärmläsare för dövblinda ger tillgänglighet mot IT
1 180 000 kr för år 2 av 3
En dator utrustad med punktdisplay och talsyntes kan för dövblinda personer betyda skillnaden mellan isolering och delaktighet i samhället.
Många dövblinda har en sjukdom som gör att de ser normalt i barndomen
men vid 30–40 års ålder har synen så gott som helt försvunnit. Man kan
ha stora svårigheter att hantera skärmläsarna och därmed svårigheter att
använda Windows och Internet. Föreningen skall tillsammans med föreningen Fruktträdet ge en grupp dövblinda som tidigare fått djupgående
kunskaper i datorer och deras användning med tonvikt på dövblindas
användningsområde (Exkompar), ytterligare utbildning och träning så att
de kan hjälpa och utbilda andra dövblinda. Exkomparna kommer under
år två även att få lära sig att utföra ärenden på internet, skicka och ta
emot E-post, SMS m.m.
Kontaktperson: Sven Sjöberg, tel. 08-39 90 00
Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
Projektet TP Internet
580 000 kr
När Fruktträdet startade för 11 år sedan bestod det av ett antal lokala
databaser i hela landet. Uppgiften var att bilda ett nätverk där alla databaserna fungerade tillsammans genom att de utbytte information mellan
sig. Fruktträdet betydde att dövblinda men även personer med andra
funktionshinder kunde kommunicera med varandra över hela landet. När
Telia gick över till lokal taxa i hela Sverige behövdes inte lokala databaser längre, idag finns två kvar, Jordgubben i Örebro och Träffpunkt 44
i Enskede. Många av användarna kan inte använda Internet då deras
datorer inte klarar grafisk miljö och användarna själva vill använda den
textbaserade miljö som databaserna erbjuder. Fruktträdet och Föreningen
Sveriges Dövblinda vill nu med hjälp av Internet och standardiserade
metoder öka tillgängligheten till Fruktträdet genom att anpassa och utveckla programvaror. Arbetet skall sedan testas av en grupp dövblinda
som har olika anpassningar i sin dator. När systemet fungerar skall andra
dövblinda utbildas vid några av folkhögskolorna.
Kontaktperson: Mona Britt Broberg, tel. 08-39 90 00
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Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)
Projektet Återvinning av IT-utrustning
1 710 000 kr för år 2 av 3
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Ett stort hinder för ökad IT-användning hos personer med funktionshinder är tillgång till IT-utrustning som är anpassad och inte för dyr.
Handikappförbundens samarbetsorgan samarbetar med Kooperativet
Danviksport med återvinning av datorer som företag, myndigheter m.fl.
kasserar till förmån för modernare utrustning. Man samlar in datorerna,
går igenom dem, installerar nya programvaror etc. Projektet ger dels tillgång till datorer till rimligt pris för i första hand handikappföreningar och
deras medlemmar, dels arbetsuppgifter för personer med funktionshinder.
Målet är att återvinna 100 datorer per månad.
Kontaktperson: Ingemar Färm, tel. 08-546 404 00
Hemse Bibliotek
IT-café för funktionshindrade
300 000 kr för år 3 av 3
Hemse bibliotek har tillsammans med HSO, SRF och ABF Gotland samt
Gotlands södra vårdförvaltning startat ett IT-café för personer med olika
funktionshinder. Man sammanställer och anpassar utbildningsmaterial,
utbildar handledare, anpassar program och teknik och startar studiecirklar
m.m. Kommunen och länsarbetsnämnden finansierar personal och lokal.
Kontaktperson: Oscar Pettersson, tel. 0498-20 46 98
Hjälpmedelsinstitutet
Ett projekt om Utveckling av läromedel om webbtillgänglighet och nyttjande av Internet
1 080 000 kr
Hjälpmedelsinstitutet har under flera år bedrivit kursverksamhet för
offentlig sektor för att ge kunskap om hur webbsidorna bör utformas för
att vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Institutet och Synskadades Riksförbund skall nu producera och sprida två läromedel i ämnet webbtillhörighet, det ena läromedlet som har fokus på webbproduktion skall vända sig till dem som utbildar sig till webbproducenter och de
redan yrkesverksamma. Det andra har fokus på hur man som synskadad
surfar på och drar nytta av webben med hjälp av sina hjälpmedel.
Kontaktperson: Klara Djurström, tel. 08-620 17 00
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Att involvera funktionshindrade IT-användare i utveckling och
utvärdering av IT-hjälpmedel – modeller för användarmedverkan
1 400 000 kr för år 2 av 3
Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens Samarbetsorgan, Sveriges
Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund utvecklar tillsammans
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med Centrum för användarorienterad IT-design (CID) och Centrum för Skr. 2003/04:125
talteknologi (CTT) modeller för användarmedverkan inom området IT Bilaga 2
och funktionshindrade. Projektet handlar om konsten att fånga funktionshindrade användares synpunkter på IT-samhällets verktyg, att utveckla
en kunskapsmiljö för användarstudier med funktionshindrade IT-användare, att involvera funktionshindrade konsumenter i utveckling och utvärdering av IT-hjälpmedel och att kommunicera med morgondagens
funktionshindrade IT-användare. Arbetet innebär att identifiera, anpassa
och eventuellt utveckla metoder för att fånga, beskriva och tydliggöra
användarnas synpunkter. Modellerna för användarmedverkan som arbetas fram kan användas av företag och IT-designers, organisationer som
önskar studera betydelsen av hjälpmedel och som vill prova/utvärdera
hjälpmedel, planeringsansvariga och forskare.
Kontaktperson: Margita Lundman, tel. 08-620 17 00
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Projektet En plattform för nya mötesplatser, ökad medlemsnytta och
direkt demokrati
400 000 kr för år 2 av 3
Många föräldrar till barn med funktionshinder hinner och orkar inte engagera sig i det traditionella föreningsarbetet. Nya möjligheter till delaktighet och inflytande måste utvecklas. RBU prövar hur man kan utnyttja
Internet och annan IT för att få kontakt med enskilda medlemmar och
föreningar i olika sakfrågor, för att utveckla medlemsnyttan och skapa
funktioner som gör det möjligt för lokala RBU-kanslier och förbundskansliet att utbyta information.
Kontaktperson: Magdalena Andersson, tel. 08-736 26 11
Talhandikappades Riksförening (THF)
Projektet Direktassistans
720 000 kr för år 1 av 3
Föreningen och Hjälpmedelsinstitutet skall under en treårsperiod tillsammans med Afasiförbundet, föreningen JAG, ett Redahcenter och
TeleTal genomföra projektet Direktassistans. Det finns ett stort behov av
en IT-support/helpdesk som är utformad för att assistera personer med
olika former av funktionshinder. Projektet bygger på att via Internet ge
brukaren assistans med exempelvis att läsa dokument, skriva/läsa e-post,
ta bort virus, programinstallationer, miljöorientering (tillsammans med
webbkamera) och hitta information på hemsidor. För att etablera kontakt
med Direktassistans klickar brukaren på en bildlänk upplagd på en
hemsida vilket resulterar i att Direktassistans uppmärksammar att någon
efterfrågar hjälp. Dialog etableras. Hjälpen kan ges direkt tillsammans
med ljud- och bildkommunikation. Kommunikation med hjälp av
symbolsystem kan också göras.
Kontaktperson: Kent-Ove Wåhlberg, tel. 018-13 36 38
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Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV)
Projektet Vi ses på nätet 2003
444 000 kr för år 1 av 3
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Sedan 1998 har TBV en daglig verksamhet för vuxna med intellektuella
funktionshinder under namnet TBV Mediacenter. Arbetstagarnas idéer,
förslag och intressen är grunden för allt man gör. Man vill nu skapa en
sajt på nätet för och av personer med utvecklingsstörning. Man vill skapa
en mötesplats för i första hand människor med utvecklingsstörning i
andra hand för dem som befinner sig i deras närhet som personal, föräldrar vänner, LSS-handläggare m.fl. IT-tekniken rymmer mängder med
möjligheter för människor med intellektuella funktionshinder. Det är
viktigt att det finns en sida som inte bara riktar sig till personer med
funktionshinder utan också är skapad av intellektuellt funktionshindrade
personer själva.
Kontaktperson: Erik Hörnkvist, tel. 070-649 63 41

Demokrati och delaktighet
Ungdom
Barn- och Mediaföreningen NIMECO
Kommunikation – Media – Skola – Demokrati och Participation
425 000 kr för år 3 av 3
Projektets syfte är att i samarbete med två skolor, från olika socioekonomiska områden i Sollentuna och Tensta, konkret belysa och analysera
mediernas roll i samhällsuppgiften att utbilda ungdomar i demokratiskt
tänkande. Genom grupparbeten och rollspel arbetar ett 100-tal ungdomar
kontinuerligt med bl.a. argumentation, intervjuer och föreläsningar på
skoltid i årskurs 6 och 7. Föräldrar och lärare är delaktiga i projektet.
Kontaktperson: Jorge Pozo, tel. 08-85 26 02
Flatåskyrkan
Ungdomsprojekt i Flatås
240000 kr för år 2 av 3
Projektet som syftar till att utveckla ungdomsverksamheten i Flatås,
Högsbo stadsdel i Göteborg, genomförs i samarbete mellan flera församlingar, Flatåsskolan och stadsdelsnämnden. Genom projektet vill arrangörerna stödja ungas organisering, ta till vara och utveckla idéer som
ungdomar i området har, skapa nätverk mellan aktörer i området samt
framför allt planera ett mer långvarigt utvecklingsarbete. Ungdomar i
området kommer att delta i utformandet av det långsiktiga arbetet. Under
de första åtta månaderna, s.k. försöksverksamheten, har föreningen
lyckats konsolidera sina insatser och är redo att ta mer långtgående steg
framgent. Flickgrupper, ledarutbildning samt uppbyggnad av Internet
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Caféet Basement planeras. Dessutom vill man även bygga nätverk till Skr. 2003/04:125
föräldrar i området samt rikta insatser på att bygga nätverk mot företag.
Bilaga 2
Kontaktperson: Sten Högberg, tel. 0704-33 70 37
Föreningen Bryggeriet
Projektet Malmö blir vad vi gör det till
500 000 kr för år 1 av 2
I Malmös nya stadsdel, BO 01– området, kommer en ungdomspark
kallad Stapelbäddsparken att byggas och bestå av bl.a. skateboardramp
och ett ungdomshus. Ungdomar själva skall designa parken, arbeta med
enkätundersökningar och ta fram en hemsida. Föreningen Bryggeriet vill
på så sätt ta vara på all den aktivitet som kommer att uppstå i och med
byggandet av Stapelbäddsparken och starta inflytande och demokratiprocesser bland unga. Denna del av projektet handlar om att ungdomarna
skall ta fram handlingsplan för parken avseende projektets tre delar: anläggning, driftsorganisation och kommunikation utåt, samt utifrån handlingsplanen ta fram metoder för hur ungas engagemang och kreativitet på
bästa sätt kan tas till vara. Dialog och samarbete med politiker och
tjänstemän är ett viktigt inslag i projektet. Kontakten med skolor i området är redan upprättad för att säkerställa ungdomsdelaktigheten.
Kontaktperson: Ronny Hallberg, tel. 040-92 65 85
Föreningen Film för framtiden (FFFF)
Projektet Sverige Sverige fosterland
290 000 kr för år 1
Syftet med projektet är att ge ungdomar möjlighet till att fundera på och
diskutera att frågor som rör individens roll i samhället, empati och
humanism. Projektet består av två delar, dels en film, dels fältarbete i
skolorna. Filmen, ”Sverige, Sverige Fosterland”, kommer att spelas in i
hela landet, och skall skildra livet i Sverige och spegla livet på 2000talet. Ungdomarna kommer att ta fram ett studiematerial till filmen och
vara involverade i filminspelningen. Som steg två kommer ungdomarna
visa filmen i skolor och påbörja arbetet med att engagera andra ungdomar i filmens frågeställningar. Till diskussionsunderlaget kommer det
även att göras uppsatsarbeten som tar upp filmens frågeställningar.
Kontaktperson: Malin Holmberg-Karim, tel. 0418-733 38
Föreningen High Coast youth and sailing service (HYSS)
Projektet Hyss
60 000 kr för år 1 av 3
Syftet med detta projekt är att verka för att ungdomar med olika förutsättningar som t.ex. social och etnisk bakgrund skall få lära sig sjömanskap, utveckla kamratskap samt stödja det personliga växandet. Genom
att genomföra seglarkurser och andra sociala aktiviteter på sommaren
och delta i de aktiviteter som föreningen bedriver under vintern, såsom
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skötsel och kursverksamheter, vill man mixa ensamkommande flyktingungdomar med ”vanliga ungdomar”.
Kontaktperson: Tommy Bretz, tel. 070-221 87 02
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Föreningen Pannhuset
Projektet Ung Dialog – En väg in i samhällsdebatten
300 000 kr för år 2 av 3
Föreningen Pannhuset vill med detta projekt låta unga och underrepresenterade grupper som funktionshindrade göra sin röst hörd genom att
använda TV, tidning och radiomediet som verktyg. Avsikten är att ge
ungdomarna möjlighet till produktion och sändning från ax till limpa,
under egen programtid/egna programblock – för att bygga upp en kompetens i produktion, distribution och organisation, för att få möjlighet att
visa goda exempel på TV/radio-mediets möjligheter och för att den
vägen stimulera andra ungdomar att ta aktiv del i samhällsdebatten. Syftet är att sända TV och radioproduktioner en gång i veckan via Öppna
Kanalen och närradion i Göteborg. Under Bok- och biblioteksmässan i
september varje år har Ung Dialog tillgång till ett stort område där ungdomarna kommer att arbeta med redaktioner för TV och tidning samt en
portabel inspelningsstudio och radiosändningar. Detta ger ungdomarna
tillfälle att få träffa och intervjua etablerade författare, journalister, politiker, skådespelare osv.
Kontaktperson: Pia Svanqvist, tel. 031 54 52 62
Föreningen Pannhuset
Projektet Vägen
110 000 kr för år 1
Pannhuset och dess verksamhet är till för unga människor med skiftande
bakgrund och förutsättningar bl.a. arbetslösa, gymnasieelever och funktionshindrade. Detta projekt syftar till att alla skall ges en möjlighet att
arbeta på ett professionellt sätt och delta i samhällsdebatten. ”Vägen” är
en nyskriven TV-serie om fyra avsnitt där ungdomar har varit med och
skrivit manus och medverkar tillsammans med etablerade skådespelare.
Musiken till serien står musikgruppen ”The Blue Mask” för, en grupp
funktionshindrade unga män som har sin dagliga vistelse på Pannhuset.
Serien speglar en ung man som hoppar av gymnasiet och vill göra film i
sin stadsdel men istället dras in i en kamp för att rädda stadsdelens fritidsgård. Serien kommer att sändas på Öppna kanalen samt presenteras
som ett undervisningsmaterial för gymnasieskolor och diskussionsmaterial för seminarier i mångfaldsfrågor.
Kontaktperson: Anders Lundvang, tel. 031-54 52 62
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Föreningen PeaceQuest
Prologen & Epilogen till projektet Gomorron Sverige
290 000 kr
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Projektet Gomorron Sverige är en dokumentärteater om demokrati, motstånd och konsten att ta makten. Formen är att levandegöra ett skruvat
TV-program med politiska frågor och konflikter, som annars bara brukar
flimra förbi i TV:s nyhetssändningar. Föreställningen kommer att turnera
över hela landet och målet är att öka det lokala engagemanget och det
unga politiska inflytandet dels genom att knyta ihop de lokala unga
krafterna, dels genom att skapa en kommunikation mellan unga aktiva i
de olika städerna. Målgruppen är ungdomar i gymnasieåldern och uppåt.
Nu söker föreningen stöd för att bedriva ett för- och efterarbete, kallat
”Prologen & Epilogen”, för att marknadsföra och skapa plattformen för
en dialog efter föreställningen. De viktigaste delarna i Prologen är en
”politikergrillning” och ett antal aktiviteter som kommer att ske centralt
på varje ort. Epilogen, som tar vid efter varje föreställning, startar med
värderingsövningar, debatt och diskussion.
Kontaktperson: Maria Pettersson, tel. 073-669 75 20
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
Fokus Europa 2001 – 2003
381 000 kr för år 2 av 2
LSU strävar efter att öka ungdomsorganisationernas kompetens i internationella frågor. Genom projektet Fokus Europa 2001-2003 vill LSU i
synnerhet utveckla arbetet med Öst- och Centraleuropa. Verksamheten i
projektet består bland annat av utbildningar, produktion av informationsmaterial och förmedling av kontakter mellan olika organisationer.
Kontaktperson: Zoran Matic, tel. 08-440 86 70
Nacka-Värmdö Lokal-TV förening
Projektet Till-it för ungdomsråd
200 000 kr för år 3 av 3
Till-it för ungdomsråd är ett projekt som syftar till att utveckla möjligheterna för ungdomars delaktighet i lokaldemokratin genom användande
av modern teknologi. Genom projektet kommer eleverna på högstadieoch gymnasieskolor i Nacka att utse en ungdomsredaktion för produktion
av bland annat en webbsida för Nacka ungdomsråd och inslag om och för
ungdomar aktuella frågor i lokal-TV. Ungdomarna erbjuds relevant utbildning för detta. Nacka Värmdö Posten med en upplaga om 53 000
exemplar en gång i veckan upplåter särskild plats för ungdomsdebatten.
Redaktionen skall samordna inslagen i de olika medierna.
Kontaktperson: Bosse Ståldal, tel. 08-747 72 03
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Somaliska Humanitära Hjälporganisationen i Gävle
Projektet Komec
143 000 kr för år 2 av 2
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Somaliska Humanitära Hjälporganisationen i Gävle driver ett projekt för
medling i kulturella konflikter. Projektet genomförs i samarbete med
flera andra invandrarföreningar, studieförbundet NBV, föreningen
Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) samt polisen. Projektet baseras på en
metodik som utvecklats av Neighbourhood Coalition for Conflict Resolution i Ottawa i Kanada. Föreningarna grundar ett resurscentrum dit
boende och myndigheter i Gävle kan vända sig om de upplever kulturellt
relaterade problem eller konflikter i grannskapet. Resurscentret kan bland
annat erbjuda stöd i form av medling, utbildningar i konflikthantering,
kontakter med föreningslivet och resurspersoner. Nu planeras mersatsning på arbete med medlingsärenden.
Kontaktperson: Artan Dhiblawe, tel. 073-997 97 82
Stadsmissionen i Stockholm
Projektet Unga romer på väg
290 000 kr för år 2 av 3
Stockholms Stadsmission vill skapa en mötespunkt för unga finska romer
i Stockholm. Mötespunkten skall placeras i en lokal i en närförort och
erbjuda ungdomarna fritidsaktiviteter kombinerat med vägledning till
yrkesliv och utbildning. Målet med verksamheten, som bedrivs i samverkan med integrationsförvaltningen och socialtjänstförvaltningen i
Stockholms stad, är att bryta den onda cirkel av fördomar som romska
ungdomar ofta hamnar i. Detta leder till att ungdomarna tar avstånd från
majoritetssamhället och börjar bete sig på ett sätt som spär på fördomarna.
Kontaktperson: Elisabet Aguado, tel. 08-462 15 36
Studiefrämjandet i Södra Skaraborg
Projektet United – Ett individstärkande projekt för att motverka främlingsfientlighet och rasism
290 000 kr för år 3 av 3
Studiefrämjandet i Södra Skaraborg har tillsammans med de lokala folkhälso- och brottsförebyggande råden i Habo och Mullsjö genomfört två
år av detta projekt, vars syfte är att stärka ungdomars självkänsla så att de
både ensamma och i grupp kan stå emot trycket från rasistiska och nazistiska organisationer. Målgruppen är alla barn och ungdomar i åldern 10 –
20 år i dessa kommuner. Bland annat har man börjat att bygga upp ett
kontaktnät mellan alla som idag arbetar med ungdomar i kommunerna,
föreningsliv, föräldrar och ungdomar. Det har även startats upp pojk- och
flickgrupper för att kartlägga behoven och ungdomar från olika grupperingar erbjuds plats i de arbetsgrupper som har bildats i varje kommun.
Arbetsgrupperna arbetar dels för att föra ungdomars talan i kommunerna,
dels för att bryta gränser och revir mellan olika ungdomskulturer.
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Projektledaren och de ungdomar som ingår i arbetsgrupperna arbetar med Skr. 2003/04:125
föreläsningar och olika temadagar på skolor och fritidsgårdar. Nu söker Bilaga 2
studiefrämjandet stöd för ytterligare ett år för att vidareutveckla arbetet i
de olika arbetsgrupperna. Samtidigt vill man förstärka arbetet med att ge
de ungdomar som känner ett utanförskap en möjlighet att komma i kontakt med föreningslivet.
Kontaktperson: Rigmor Rödin, tel. 0515-194 66
Svenska Förbundet för Internationella Barnbyar (CISV) Västerås
Ungdomars lärande och engagemang kring frågan marginalisering
50 000 kr
Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten hos ungdomar vad det
gäller hemlöshet och utanförskap samt att diskutera hur man kan bemöta
det. Deltagarna i projektet är från åtta olika länder. Ett delmoment i projektet är att varje land presenterar levnadsvillkor för sina unga som saknar eget hem. På så sätt hoppas man kunna komma fram till nya metoder
och idéer om hur man skall handskas med detta problem. Det praktiska
inslaget i projektet är att de deltagande ungdomarna skall vara ute på
fältet och möta hemlösa i Malmöregionen. I detta ingår bl.a. att anordna
ett alternativt jul- och nyårsfirande.
Kontaktperson: Jenny Andersson, tel. 073-657 90 75
Sveriges Civilförsvarsförbund i Örebro
Ungdomsverksamhet
94 000 kr för år 1 av 3
Projektets syfte är att ungdomar skall arbeta med demokrati- och samhällsfrågor genom bl.a. gruppsamverkan och självinsikt. Målgruppen är
främst invandrarungdomar. I projektet ingår upplevelsebaserad kunskap/utbildning om t.ex. ledarskap, gruppdynamik och föreningsteknik.
Ett annat viktigt inslag är att ungdomar skall lära sig att hantera konflikter. Ungdomarna kommer själva att sköta planering och genomförande
av projektet. Målsättningen är att ungdomarna själva skall ta över verksamheten efter projekts slut och bilda en egen ungdomsförening.
Kontaktperson: Pekka Kaukonen, tel. 019-18 38 90
Turkisk – Svenska Kulturföreningen
Dubbelt mål för Rinkebys ungdomar
200 000 kr för år 2 av 2
Tidningen Rinkebyjournalen görs i samarbete med nio föreningar och
delas ut gratis till samtliga hushåll i stadsdelen. Genom detta projekt vill
tidningen i samarbete med ungdomar skapa ungdomssidor i tidningen.
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För att producera sidorna skall ett 70-tal ungdomar från skolor och före- Skr. 2003/04:125
ningar engageras i en redaktionsgrupp. Ungdomarna utbildas i journalis- Bilaga 2
tik, grafisk formgivning och fotografi för att kunna producera sidorna
själva.
Kontaktperson: Sead Ceric, tel. 08-760 26 44

Handikapp
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
Utvecklingsarbete
730 000 kr för år 2 av 3
På den egna orten är den blödarsjuke ofta ensam. Den regionala föreningen kan, om den fungerar väl, vara ett gott stöd. Förbundet arbetar i
detta projekt tillsammans med HSO, ABF och koagulationsenheterna vid
Karolinska Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset MAS för att stimulera demokratiutvecklingen och samarbetet inom förbundet genom att bl.a. pröva arbete i nätverk, utveckla system för mentorskap för att stimulera yngre medlemmar att delta i föreningslivet.
Kontaktperson: Eva Sarman, tel. 08-546 405 11
Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
Projektet Nya vägar mot demokratisk delaktighet
250 000 kr för år 1 av 2
Institutet (en ideell förening med länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö
universitet, landstinget och Kommunförbundet Kronoberg som medlemmar) skall tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, Landstinget
Kronobergs månadstidning Klartext och Handikapprörelsens Idé och
kunskapscentrum i Kronoberg genomföra ett tvåårigt projekt. Projektets
syfte är att stärka samarbetet kring såväl samhälls- som föreningsdemokrati genom att informera, sprida kunskap, utbyta erfarenheter, initiera
samarbeten samt bygga nya nätverk mellan, å ena sidan, föreningsaktiva
personer med funktionshinder och kultur-, idrottsföreningar, myndigheter
å andra. Man vill skapa en mötesplats för kontinuerlig dialog, pröva nya
modeller, anpassningar och arrangemang. Man vill utbilda Demokratireportrar – personer med funktionshinder som vill göra reportage och
skriva nyhetsartiklar. Reportrarna skall kunna belysa den lokala
demokratin, bevaka funktionshindrades intressen och rapportera från
handikappföreningarnas verksamhet.
Kontaktperson: Daniel Folkesson, tel. 0470-77 85 53
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Malmö Stad
Projektet Äldrevägledare och aktivitetsledare/mentor för döva och dövblinda i Malmö
736 000 kr för år 1 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Kommunen skall tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund och
Föreningen Sveriges Dövblinda, Kommunförbundet Skåne och Region
Skåne utveckla en verksamhet som skall ge döva och dövblinda med
teckenspråket som kommunikationsmedel inflytande, känna trygghet och
god vård och omsorg på lika villkor. Detta skall uppnås bl.a. genom en
blandning av döva och hörande som alla behärskar teckenspråket.
Kontaktperson: Eva Lundberg, tel. 040-34 10 00
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Västmanland
distrikt
Projektet BIKVA/Brukarna i kvalitetsutvärdering
500 000 kr
RSMH-Västmanland skall tillsammans med Landstinget Sörmland och
Västmanland och Västerås och Eskilstuna kommun under ett år pröva
utvärderingsmodellen BIKVA som handlar om bedömningar av den faktiska verksamheten som bedrivs. Reflektion och dialog är det centrala,
inte mätning och kontroll. Det viktiga är att olika aktörer kommer till tals
och får ta ställning till frågor och uppfattningar för att kunna utarbeta
strategier för att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.
Mälardalens folkhögskola genom Centrum för Välfärdsforskning skall
svara för utbildning samt utvärdering av projektet.
Kontaktperson: Seija Blefors, tel. 021-18 06 54
Riksföreningen Autism (RFA)
Projektet Empowerment – Makt över sitt liv
2 750 000 kr för år 2 och 3
Diagnosen Autism har funnits sedan 40-talet, men det är först på senare
år som man lärt sig känna igen och diagnostisera den relativt stora
gruppen med mildare formen av autism, exempelvis Asperger Syndrom.
Medlemmarna i Riksföreningen Autism har dominerats av närstående
och personal. Idag söker sig dock alltfler normal- eller välbegåvade ungdomar och vuxna som själva har diagnoser inom autismspektrum till
föreningen vilket har tydliggjort behovet av att skapa medlemsverksamhet som ger reellt inflytande över föreningsarbetet för denna grupp. Initiativet till detta projekt kommer från personer som har denna diagnos, en
arbetsgrupp har diskuterat hur man skall tillgodose behovet av annan
verksamhet och inflytande. Projektets målgrupp är dels vuxna som har
funktionshinder inom autismspektrum som är eller vill bli medlemmar,
dels anhöriga som också måste nås av målet om reellt inflytande i alla
delar (överbeskyddande föräldrar osv.). I projektet ingår att arbeta fram
en stödmodell som gör att gruppen trots sitt funktionshinder skall få ett
reellt inflytande i föreningens verksamhet internt som externt och ut-
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forma förslag till praktiska förändringar i stadgar m.m. Vidare skall man Skr. 2003/04:125
inom projektets ram arbeta för att utveckla metoder för stöd i utbild- Bilaga 2
nings- och arbetssituationer.
Kontaktperson: Lena Andersson, tel. 08-702 05 80
Synskadades Riksförbund (SRF)
Projektet Demokratiska förutsättningar för kommunal samverkan
570 000 kr för år 1 av 2
Synskadade som ingår i samverkansgrupper av olika slag t.ex. i de kommunala handikappråden (KHR) upplever att de kommer i underläge
gentemot tjänstemän och politiker på grund av kunskapsluckor och
svårigheter att ta del av information. SRF skall därför tillsammans med
Unga synskadade, Föreningen Sveriges Dövblinda och Sverigefinska
Synskadeförbundet under två år genomföra ett utbildnings- och informationsprojekt. I projektet ingår att sammanställa studiematerial, cirkelledarutbildning och funktionärsutbildningar.
Kontaktperson: Dagny Mörk, tel. 08-39 91 61

Drogförebyggande
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Växjö
UFO-projektet
285 000 kr för år 1 av 3
Projektets syfte är att skapa opinion mot droger och kriminalitet bland
ungdomar. Målet är att genom ungdomars kreativitet, skapa mötesplatser
där man diskuterar samhällsfrågor som t.ex. arbete och fritid, droger,
konst eller vandalism, politik – vad är det? Dessa frågor skall genomsyra
all verksamhet där ungdomar erbjuds att få utlopp för sitt behov att skapa
i bl.a. graffitikonst, musik och teater. Projektet vänder sig främst till
ungdomar upp till 25 år i Södra Småland, ca 2 000, och målet är dels att
skapa debatt och opinion mot droger men även att öka förståelsen för
ungdomars inställning och livsstil. Projektet kommer att utvärderas i sin
helhet av Växjö universitet.
Kontaktperson: Max Prades, tel. 0470-70 07 95
Förenade Somaliernas Förbund i Norrland
Projektet Bekämpa missbruk bland invandrarungdomar i Ersboda och
Ålidhem
80 000 kr
Projektet syftar till att öka ungdomarnas kunskaper om droger och dess
konsekvenser. Med hjälp av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
(NBV) och Simon kommer föreläsningar och seminarier att arrangeras.
Vidare tänker projektet använda sig av teater som redskap, där ungdomar
kommer att förbereda och genomföra en pjäs. Man tänker även bilda för66

äldragrupper som skall informeras om missbruk, kulturella skillnader i Skr. 2003/04:125
syn på droger etc. I projektet ingår även idrottsaktiviteter för ungdomar.
Bilaga 2
Kontaktperson: Faisal Rabi, tel. 090-18 08 35
Kilen – Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa
Ungdom om läkemedel – ett konsumentprojekt
300 000 kr för år 1 av 2
Detta projekt syftar till att genom ungdomars eget arbete och utifrån
deras behov och erfarenhet, stärka deras roll som medvetna konsumenter
i ett samhälle där läkemedel och droger blir alltmer närvarande. Organisationen vill belysa riskfaktorer och motkrafter genom att skapa intresse
för och kunskap om drogmissbruk och läkemedelsanvändning samt
skapa större klarhet i var gränserna går. Detta skall bl.a. uppnås genom
att en arbetsgrupp, bestående av gymnasieelever, tar fram ett intresseväckande informationsmaterial. Detta material i form av bl.a. en enkät
kommer sedan att testas på 5 till 6 gymnasieskolor från både inner- och
ytterstadsskolor i Stockholm och från gymnasieskolor i Mora, Borlänge
och Hedemora i Dalarna. Alla gymnasieelever från årskurs 1 till 3, kommer att delta. Under steg två kommer arbetsgruppen att arbeta fram
ytterligare material om motkrafterna/alternativen till droger/läkemedel.
Det tredje steget är att vidareutveckla och sammanställa materialet.
Kontaktperson: Jan Albinsson, tel. 08-696 01 00
Romska Ungdomsförbundet (RUF)
Roma National Drug Prevention Program
300 000 kr för år 1 av 2
Syftet med projektet är att, i samarbete med ett antal erfarna och
rikstäckande organisationer som t.ex. SIMON, FMN, CAN och polisen,
låta romska ungdomar från hela Sverige genomgå ett antal utbildningar
för att bli droginformatörer. Antalet deltagare planeras till 10 st per år
vilket kommer att resultera i 20 rikstäckande romska droginformatörer.
Kurserna kommer, bortsett ifrån ”drogkunskap”, även att innehålla information om bl.a. rättsliga åtgärder, familjeförhållanden, integration och
kulturkrockar. En flerspråkig folder där resultat och arbetsmetoder presenteras kommer att tas fram. Efter droginformatörsutbildningen kommer
ungdomarna att arbeta ute i skolor genom olika aktiviteter som t.ex.
temadagar.
Kontaktperson: Erland Kaldaras Nikolizsson, tel. 0736-96 37 50
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Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
Projektet Drogpolitisk mediekritik
600 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

UNF har skapat en hemsida, www.sanningochkonsekvens.se, som syftar
till att få ungdomar att vara mer kritiska till olika drogpositiva budskap
som sprids i medierna. Genom att granska medierna i fråga om vilken
bild av droger och drogpolitik som sprids, vill UNF skapa en debatt om
vem som skall bestämma över vad som är ”tufft och coolt” bland ungdomar. Hemsidan innehåller förutom den kontinuerliga mediegranskningen bl.a. en faktabank och ett debattforum. Under år två kommer
sidan att vidareutvecklas och olika aktiviteter skall genomföras runt om i
landet bland t.ex. föreningsliv och skolor för att sprida och informera om
hemsidan samt hålla debatten levande.
Kontaktperson: Morgan Öberg, tel. 026-10 91 20
Verdandi
Projektet ”Du duger” – social trygghet och alkohol- och drogprevention
bland unga
420 000 kr för år 1 av 3
Projektet syftar till att dels utveckla fungerande metoder för prevention
för ungdomar på högstadienivå, dels att kunna erbjuda ungdomar ett
forum för aktivitet, inflytande, trygghet och gemenskap. Verdandi kommer att erbjuda högstadieungdomar i ett antal kommuner runt om i landet
temaläger och arbeta för att förstärka de sociala nätverken i ungdomarnas
närmiljö bl.a. genom samverkan mellan skola och föreningsliv. Förutom
temaläger kommer projektet att erbjuda olika former av uppföljande
gruppverksamheter och utveckling av kamratstödjande insatser för de
ungdomar som visar sig ha särskilda behov. Metoden kommer att genomföras, och testas under tre år, i samverkan med lokala Verdandiorganisationer ute i kommunerna.
Kontaktperson: Inge Fäldt, tel. 08-642 28 80

Familjestöd
Barn
Barnmorskeföreningen i Värmlands län
Föräldraprojektet i Värmland
300 000 kr för år 1 av 3
När man arbetar med föräldrautbildning vet man att det finns grupper
som är svåra att nå med ordinarie verksamhet. Värmlands läns Barnmorskeförening vill under en treårsperiod kartlägga de grupper som faller
utanför den ordinarie föräldrautbildningen, samla kunskaper om alternativa arbetssätt och därefter bygga upp föräldrautbildningsverksamhet i
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samverkan med grupperna. Samarbete sker med Försäkringskassan, Skr. 2003/04:125
Länsstyrelsen och landstinget i Värmlands län.
Bilaga 2
Kontaktperson: Margareta Alsterdahl, tel. 054-21 83 33
FoU, Södertörn
Projektet Föräldraskap och flyktingskap, ett utbildningspaket
81 000 kr
FoU-Södertörn vill tillsammans med Föräldraföreningen för Barn och
Ungdom i Botkyrka driva ett projekt för att stärka barn- och ungdomsperspektivet i introduktionsarbetet med familjer i exil. Bakgrunden är att
nyanlända barn och ungdomar lätt glöms bort i planeringen av introduktionen. Projektet skall stimulera till diskussioner om de grundläggande
villkoren för nyanlända barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Utbildningspaketet skall riktas till personal som i sitt arbete möter familjer i
exil och projektets syfte är att uppmärksamma reaktionsmönster inom
familjerna för att därigenom stärka barn- och ungdomsperspektivet i introduktionsarbetet och bidra till kompetensutveckling hos såväl offentliga som ideella organisationer.
Kontaktperson: Maria Söderberg, tel. 08-530 621 86
Frälsningsarmén i Jordbro
Projektet Kvinnor bygger nätverk
260 000 kr för år 2 av 3
Frälsningsarmén i Jordbro har utvecklat ett samarbete mellan skola, bostadsföretag, föreningar, kommun och myndigheter. Man har särskilt
inriktat sig på den sociala strukturen man finner i samhället, nämligen en
hög andel boende med invandrarbakgrund men också familjer och ensamstående med barn med låg medelinkomst, social problematik och
isolering. Man har funnit att det bland ensamstående kvinnor, utan utländsk bakgrund, återfinns en saknad av sociala nätverk och naturliga
mötesplatser. Dessa kvinnor har svårt att bryta mönstret med allt djupare
isolering. Målet för detta projekt är att under projektperioden nå minst 25
ensamstående kvinnor med barn och att knyta dessa till fungerande nätverk.
Kontaktperson: Barbro Drougge, tel. 08-500 285 90
Föreningen Bryggan
Projektet Trampolinen
2 050 000 kr för år 3 av 3
Frihetsberövades barn är en utsatt och bortglömd grupp barn. Föräldrarna har själva en egen relation till Föreningen Bryggan och dess personal och vet att där finns en inblick i och förståelse för deras liv. Detta gör
att de vågar ta emot stöd i sitt föräldraskap. Ett föräldraskap som kan se
mycket olika ut alltifrån daglig omvårdnad till mer sporadisk kontakt
med barn placerade i familjehem. Man vill verka för ett brett samarbete
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kring barnen med andra frivilligorganisationer och med myndigheter. Skr. 2003/04:125
Föreningen skall efter behov skapa aktiviteter för olika åldrar, flickor och Bilaga 2
pojkar. Man strävar också att skapa kontakter med intagna med skiftande
kulturell bakgrund. Föreningen samarbetar med Föreningen KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) i Göteborg med att utveckla relationen
mellan barn och föräldrar. Man vill bygga upp självkänslan hos barnen
och verka brottspreventivt. Man vet idag att tystnaden runt den kriminella och dennes familj är stor. Tystnaden drabbar inte minst barnen som
har få vuxna i nätverket att söka stöd hos. Föreningen Bryggan vill under
det sista projektåret tillsammans med SDN Kortedala, behandlingsenheten norr och Semillan, som vänder sig till gravida kvinnor med missbruksproblem och Pappaprojektet som arbetar med missbrukande
pappor/blivande pappor erbjuda studiecirklar i föräldraskap och familjedagar för deltagarna och deras familjer. Man samarbetar även med projektet Solrosen
Kontaktperson: AnnChristine Hallström Svensson, tel. 031-707 01 72
Föreningen Minna i Malmö
Projektet Minna-pappor
237 000 kr för år 1 av 2
Föreningen är en svensk omsorgsrörelse med förebild från Norge och har
sedan 11 år på riksnivå bedrivit verksamhet i Sverige. Man arbetar med
ensamstående mammor och deras barn. Tjänsterna erbjuds kostnadsfritt,
konfidentiellt och av professionellt yrkesfolk. Syftet med verksamheten
är att mammorna skall få möjlighet att bilda ett kontaktnät och man
driver ett slags hjälp till självhjälpsverksamhet med ett förebyggande
hälsoarbete. Man vill nu pröva en verksamhet för pappor och deras barn
som är i liknande situation. Målet är att stärka pappa- och föräldrarollen
och bandet med sitt barn. Man tänker samverka med övrig minna-verksamhet, familjerätten, socialförvaltningen, kriscenter för män, makalösa
föräldrar, BVC, öppna förskolor, familjecentraler m.fl. Man kommer att
informera om verksamheten och bedriva gruppverksamhet.
Kontaktperson: Marianne Clauser, tel. 040-611 07 40
Föreningen Styvmorsviolen
Utveckling av rådgivningsverksamhet till styvfamiljer
289 000 kr för år 2 av 2
Föreningen är ett forum för styvmammor, men också mammor, pappor
och andra vuxna som är delaktiga i skilsmässobarns liv. Varje år berörs
ca 55 000 barn av att deras föräldrar separerar. Många vuxna som inte
har egna barn träffar en blivande partner som har barn från tidigare relationer. Allt detta betyder att de människor som någon gång behöver söka
råd och hjälp för frågor kring sin familjesituation är betydligt fler än man
tror. Föreningen fortsätter under andra året att vidareutveckla sin rådgivningsverksamhet via hemsida, dels genom ökad bemanning, dels genom
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handledning/konsultation till experter och speciellt sakkunniga inom Skr. 2003/04:125
styvfamiljsfrågor.
Bilaga 2
E-post: maria.skiddi@telia.com
Kista Församling
Projektet Mira, självförstärkande gruppverksamhet för barn samt viss
verksamhet även för deras föräldrar
570 000 kr för år 3 av 3
Ljuspunkten, Kista församling bedriver sedan 1993 en gruppverksamhet
för barn och tonåringar från familjer där det finns missbruksproblematik.
I detta projekt samarbetar man med Familjecentralen med projektet Mira
eftersom det råder stor enighet om att det i stadsdelen finns utsatta barn
som behöver stärka sin självkänsla och få hjälp att hantera sina livsproblem. Man har haft grupper i skolan, utbildat/handlett lärare, planerar att
införa skolmedling i en eller flera skolor i Kista stadsdel. Under projektets sista år utvecklar man genom gruppverksamheter ett flexibelt program som skall kunna möta mångfalden av bakgrundsproblem som finns
i grupperna. Projektet processutvärderas och skall dokumenteras i en
skrift för att kunna spridas och användas. Man diskuterar också en permanentning av projektet.
Kontaktperson: Margareta Bock, tel. 08-632 54 67
Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i Stockholm
Projektet Bryggan
1 850 000 kr för år 2 av 3
Barn till frihetsberövade är en utsatt och bortglömd grupp. Att växa upp
med en kriminaliserad och eller/missbrukande förälder är en riskfaktor
när det gäller att utveckla egen kriminalitet och drogmissbruk. KRIS bedriver tillsammans med Föreningen Bryggan Stockholm ett projekt för
att utveckla och stödja aktiviteter som direkt kan hjälpa barnen i deras
vardag. Man har barn- och ungdomsaktiviteter, gruppverksamheter, föräldragrupper, föräldrautbildning för frigivna föräldrar, föräldrar inom
kriminalvård samt deras anhöriga, föräldraläger, rådgivning och man
bedriver besöksverksamhet inom kriminalvården. Under det andra projektåret fortsätter verksamheten med att utveckla och stödja aktiviteter
som direkt kan hjälpa barn och ungdomar i deras vardag.
Kontaktperson: Birgitta Grytberg, tel. 0704-94 07 86
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället, Region Syd
Projektet Vuxna emellan
1 200 000 kr för år 1 av 3
BRIS region Syd vill genom att samverka med SFI-undervisningen i
Malmö skapa och erbjuda en fungerande form av samtalsgrupper för föräldrar med utländsk härkomst. Syftet är att ge dessa föräldrar en demokratisk möjlighet att kunna samtala om det som känns viktigt och få de

71

verktyg som behövs för att stärkas i sin föräldraroll. Man vill tillsam- Skr. 2003/04:125
mans med vuxna med utländsk härkomst arbeta fram underlag för sket- Bilaga 2
cher som skall spelas in och bli en video att använda i dialogen. Man
skall ha en arbetsgrupp med människor från olika kulturer som samordnas av en projektledare från BRIS Syd. Man skall också skiva en erfarenhetsbok. Materialet är tänkt att kunna användas som hjälp för andra
efter projekttidens slut.
Kontaktperson: Cecilia Bengtsson, tel. 040-690 80 84
Riksföreningen Hela Människan
Utveckling av Hela Människans Barn- och familjestöd för familjer med
beroendeproblematik
1 685 000 kr för år 2 av 3
Under de senaste åren har organisationen som är en ekumenisk organisation för socialt arbete på kristen grund, arbetat med att ta fram arbetssätt
som kan ge stöd till barn vars föräldrar missbrukar alkohol eller andra
droger. Ansökan avser en samordning och utveckling av verksamhet för
barn och ungdomar i familjer med beroendeproblematik. Hela Människan har påbörjat ett samarbete med Fryshuset i Stockholm med insatser
för ”de glömda barnen”. Syftet med detta projekt är att sprida kunskap
samt skapa möjligheter att göra olika stödinsatser för att förbättra situationen för barn som lever i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar droger samt ge stöd till föräldrarna. Målet är att under en treårsperiod komma igång med minst 30 lokala nätverk. Under det andra projektåret vill man utöka det lokala nätverksarbetet till Göteborg, Örebro
län, Gotland, Gävleborgs och Västernorrlands län. Man vill skapa en utbildningsmodell och en pilotstudie för skolpersonal. Samarbete sker med
myndigheter, ideella organisationer och enskilda.
Kontaktperson: Margaretha S Paras, tel. 08-453 68 51
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP)
Projekt om Stödgrupper för föräldrar som har barn/tonåringar utsatta för
sexuella övergrepp
218 000 kr för år 1 av 3
HOPP är en riksorganisation med syfte att på ett övergripande sätt och
med helhetsperspektiv arbeta för att förebygga sexuella övergrepp samt
förbättra arbetet med och behandling av skadeverkningar av sexuella
övergrepp. Man har i delansökningar sökt medel för att utveckla stödgrupper för föräldrar som har barn/tonåringar som har blivit utsatta för
sexuella övergrepp samt till utbildning av medarbetare i jourtelefon.
Kontaktperson: Paula Heljestrand, tel. 08-644 03 55
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Rädda Barnen i Skövde
Projektet Barnsamordnare
400 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Föreningen vill genom att ha en barnsamordnare som knyts till Utväg (ett
samverkansprojekt mot kvinnovåld i Skaraborg) utveckla specifika arbetsmetoder för individuellt stödarbete och gruppverksamheter som finns
inom befintliga verksamheter. Man vill synliggöra barn och ungdomar
med erfarenhet av våld i familjen och öka kunskapen om våldsproblematikens effekter på barn och ungdomar. Handledning kommer att ske
genom Rädda Barnens Riksförbund och dokumentation skall göras kontinuerligt. Efter projekttidens slut räknar man med att barnsamordnaren
kommer att finansieras av samverkande kommuner och myndigheter.
Kontaktperson: Gunilla Björnander, tel. 0500-43 02 13
Studieförbundet Vuxenskolan, Strömsund
Projektet Föräldrautbildning i samverkan
180 000 kr för år 2 av 2
Studieförbundet Vuxenskolan i Strömsunds kommun vill vända sig till
samtliga föräldrar i kommunen för att ge stöd och kunskap för att de
bättre skall klara sin föräldraroll. Projektet vänder sig till föräldrar med
barn i grundskoleåldern 6–15 år. Man skall tillsammans med BVC
erbjuda föräldrautbildning i studiecirkelform. Man skall också erbjuda
föreläsningar och tematräffar riktade även till skol- och barnomsorgspersonal, politiker, tjänstemän m.fl. Efter projekttidens slut skall denna
typ av verksamhet ingå som ett permanent inslag i BVC:s verksamhet.
Kontaktperson: Veronica Borg, tel. 073-034 35 10
Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF)
Projektet Barnvaktspool för ensamstående föräldrar
191 000 kr för år 2 av 3
Att vara ensam eller delvis ensam med ansvar om barn och ekonomi, och
kanske dessutom ha dålig eller ingen kontakt med den andre föräldern
kan vara tungt. Barnvaktspoolen har tre syften – avlastning, utökat kontaktnät och samarbete på olika nivåer. En barnvaktspool baseras på byte
av tjänster, avlastning och möjlighet till egeninsats. Man vill samarbeta
med förebyggande verksamhet för barn som finns inom kommunens
socialtjänst. Föreningen tror att detta är ett möjligt arbetssätt även i
övriga Sverige. För att få igång verksamheten runt om i landet behövs en
person som arbetar med att knyta kontakter, marknadsföring etc. Till en
början vill föreningen försöka på tre platser utanför Stockholm.
Kontaktperson: Janna Olzon, tel. 08-556 080 56
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Synskadades Riksförbund (SRF)
Projektet Familj med synskadat barn
200 000 kr för år 2 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Familjer med synskadade barn har många gånger en svår och komplicerad verklighet att hantera. Kontakterna med samhällsinstanserna är flertaliga och långvariga. Bl.a. skolfrågor har ställts i fokus. Projektets mål
är att kartlägga och analysera situationen för familjerna utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar både förskola, skola, fritidsverksamhet
liksom avlastning för föräldrarna. Man vill analysera kommunens insatser och tillsammans med familjerna och kommunen lägga upp planer för
hur stödet till familjerna bör utformas. Detta kan ses som en fördjupning
och konkretisering av hur kommunens handikapplan skall förverkligas på
familjeområdet. Man utgår från CBR (community based rehabilitation)
en modell för decentraliserad re-/habilitering vilket innebär ett aktivt
deltagande av familjerna som ingår i projektet där utgångspunkten är
varje familjs erfarenheter.
Kontaktperson: Ann-Christine Persson, tel. 08-39 90 00

Ungdom
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
Utveckling av familjehem med kulturell kompetens för ungdomar
300 000 kr för år 1 av 3
Föreningen Skyddsvärnet bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter inom socialtjänst och kriminalvård i Stockholmsregionen. I denna verksamhet ingår bl.a. boendestöd för ungdomar, grundskoleutbildning och mellanvård m.m.. Föreningen förmedlar även
familjehem för personer med sociala, psykiska och missbruksproblem.
Nu vill man tillsammans med lokala invandrarorganisationer i regionen
försöka att rekrytera och utbilda familjehem med kulturell kompetens.
Föreningen tror att ungdomar med annan kulturell bakgrund får bättre
stöd och möter det svenska samhället på ett konstruktivt sätt, i en stabil
och välintegrerad familj med samma bakgrund, vilket underlättar, överföringen av normer och värderingar samt ger en balanserad integrationsprocess.
Kontaktperson: Peter Irvell, tel. 08-33 02 10
Stiftelsen Kvinnoforum/Xist
Projektet Mina föräldrar
820 000 kr för år 1 av 3
Detta samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Kvinnoforum/Xist och Föreningen Vi Pappor syftar till att utveckla en modell för att stärka unga
föräldrar 15–19 år i föräldrarollen, samt att bygga upp ett fortsatt användande av stödet i hela landet. Modellen skall leda till att föräldrarna
får ökade förutsättningar att ge sina barn goda uppväxtvillkor. Stark tonvikt kommer att ligga på utvecklandet av metoder för uppsökande verk-

74

samhet, för att nå målgruppen. Målet är att barn till unga föräldrar skall Skr. 2003/04:125
få tillgång till båda sina föräldrar, få bättre uppväxtvillkor, och minska Bilaga 2
risken för att barnen hamnar i psykosociala missförhållanden. En stödmodell skall utvecklas som skall spridas till samtliga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. Utgångspunkterna i metodutvecklingsarbetet kommer att utföras utifrån tre perspektiv; barn, gender och empowermentperspektivet där målgruppen stärks utifrån sina egna förmågor
och möjligheter.
Kontaktperson: Anna Tengqvist, tel. 08-562 288 19

Handikapp
Epilepsiföreningen i Stockholm
Projektet Självhjälpsgrupper på temat att leva med epilepsi
335 000 kr för år 2 av 2
Föreningen utvecklar tillsammans med neurologkliniken på Stora
Sköndals sjukhus en ny verksamhet med självhjälpsgrupper för personer
med epilepsi. Tanken är att öka deltagarnas och även deras anhörigas
kunskap och förståelse för vad epilepsi innebär, vilka behandlingsmetoder som finns samt stärka självförtroendet genom att träffa andra i
samma situation, utbyta erfarenheter och tankar kring sjukdomen samt
bilda nätverk. En gruppledare leder samtalen och kontinuerlig handledning ges genom en neuropsykolog. Förutom gruppsamtal ingår därför
föreläsningar och avslappningsövningar m.m.
Kontaktperson: Teresa Janzon, tel. 08-644 60 12
Föreningen Nationella hjälplinjen
Projektet Nationella hjälplinjen
4 770 000 kr för år 3 av 3
Personer med psykiska problem och deras närstående har många gånger
mycket svårt att nå fram till adekvat vårdgivare. De jourtelefoner som
finns är inte tillgängliga dygnet runt och inte alltid bemannade med personer som är utbildade och tillräckligt erfarna för att möta människor i
akut kris. Den nationella hjälplinjen skall vara öppen för människor i
psykisk kris och deras anhöriga/närstående. En viktig uppgift är att fungera självmordsförebyggande. Jouren bemannas med professionell personal med erfarenhet från området. Genom hjälplinjen skall man dels få
akut samtalshjälp, dels hjälp att kontakta närmaste vård- och/eller samtalsgrupp.
Kontaktperson: Monica Eckerdal-Kjellström, tel. 070-211 93 64
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Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
Projekt för anhöriga till dövblinda barn och ungdomar
653 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

För att ge släkt och vänner möjlighet att få mer kunskap om dövblindhet
så att de kan bli en positiv kraft har Föreningen Sveriges Dövblindas föräldrasektion startat ett nätverk mellan i första hand syskon och far- och
morföräldrar, men också för syskon till föräldrar och andra anhöriga till
familjen. Man arrangerar en serie veckoslutskonferenser och däremellan
kommer man att följa upp träffarna. Under det första året har man knutit
kontakter med Specialpedagogiska Institutets nystartade resurscentrum i
Gnesta för samarbete. Under det andra året planerar man bl.a. att ta fram
en tipskatalog som skall innehålla goda råd om var och hur man kan
stärka familjens nätverk och vart man kan vända sig för att få hjälp.
Kontaktperson: Jane Eriksson, tel. 08-39 90 00
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS)
Projekt för att utveckla det frivilliga samhällsarbetet inom socialtjänsten
1 180 000 kr för år 2 av 3
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) bildades 1968 och organiserar bl.a. övervakare inom kriminalvården, stödpersoner inom psykiatrin, kontaktpersoner och stödfamiljer enligt LSS samt gode
män/förvaltare. Syftet med projektet är att utveckla samarbetsmodeller
mellan socialtjänsten och de frivilliga samhällsarbetare som har uppdrag
inom socialtjänsten och att samla erfarenheter och kunskaper som kan
utveckla nya metoder i arbetet. Det finns ungefär 35 000 barn och ungdomar som har kontaktperson eller kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen
eller enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessutom tillkommer vuxna som har kontaktperson enligt SoL samt barn som
har stödfamilj inom LSS. Det finns ett stort behov av kunskaps- och metodutveckling inom området för att kunna tillgodose behovet av samarbete mellan socialtjänsten och kontaktpersonerna/organisationen och
kompetens hos kontaktpersonerna. Under det första året har man sammanställt ett utbildningsmaterial och utbildat kursledare samt utvecklat
samarbetet med kommuner och kommundelar genom besök och genom
konferenser riktade till personal inom socialtjänsten också med syfte att
ge möjligheter för socialtjänsten att få kontakt med lokala RFS-föreningar.
Kontaktperson: Nilla Helgesson, tel. 08-462 99 40
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser
Föräldrautbildning riktad till familjer som har barn/ungdomar med avvikande utseende till följd av missbildningar
334000 kr för år 2 av 2
Projektet gäller utbildning till föräldrar som har barn med avvikande utseende till följd av medfödda missbildningar i ansikte och skalle. Den
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planerade utbildningsinsatsen fokuserar på de psykosociala aspekterna, Skr. 2003/04:125
som är relaterade till ett avvikande utseende för personen själv och den- Bilaga 2
nes föräldrar, syskon och övriga nära anhöriga. Målet är att bidra till
uppbyggnaden av ett nätverk för handikappgruppen och deras familjer.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Riksförbundet för Sällsynta
Diagnoser, verksamheten för små och mindre kända handikappgrupper,
Handikapp och Habilitering inom Stockholms Produktionsområde och
Kraniofaciala enheten, Plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska US,
Göteborg.
Kontaktperson: Elisabeth Wallenius, tel. 08-546 404 14

FN:s standardregler
Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)
Projektet Agenda 22 i landsting och företag
1 926 000 kr för år 3 av 3
Agenda 22 är ett övergripande projekt med målet att utveckla material
och metoder att kunna förverkliga FN:s Standardregler för att tillförsäkra
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. HSO har
tidigare utarbetat s.k. bruksanvisningar/handledningar för genomförande
av Standardreglerna för kommunerna, i detta projekt utvidgar HSO
Agenda 22-arbetet till att omfatta landsting och företag med strävan att
bygga upp en ekonomiskt självbärande stödresurs som skall kunna bistå
landsting och företag med att ta fram handikappolitiska planer som skall
syfta till att personer med funktionshinder skall få tillgång till varor,
tjänster och arbetsmarknad. Under de två första projektåren har man har
identifiera varför det är så svårt att få arbete för personer med funktionshinder och sett över vad och på vilket sätt handikapporganisationerna kan
hjälpa företagen att våga anställa och behålla personer med funktionshinder. Företag har besökts och återbesökts och fått skriftlig och muntlig
information om funktionshindrades möjligheter. En metodhandbok som
visar hur handikapporganisationer och företag kan arbeta tillsammans har
utvecklats.
Kontaktperson: Maryanne Rönnersten, tel. 08-546 404 20

Fritid/idrott
Barn
Bunkeflo Idrottsförening (BIF)
Sprida och befästa Bunkefloprojektet
840 000 kr
Bunkeflo Idrottsförening har i ett projekt stött med arvsfondsmedel och
med hjälp av idrottsrörelse och skola utvecklat och i mindre skala prövat
ett koncept om samarbete för att åstadkomma en ökning av graden av
fysisk aktivitet – lek och idrott – hos skolbarn. Föreningens mål har varit
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att en lustbetonad fysisk aktivitet under skoltiden skall avsätta spår i form Skr. 2003/04:125
av intresse och behov av fortsatt motion och idrott och dessutom förse Bilaga 2
barnen med en liten repertoar av färdigheter att utnyttja på sin fritid i
framtiden. Bunkeflo IF:s ambition är att stimulera och stödja så många
skolor och idrottsföreningar i Sverige som möjligt att starta lokala projekt av samma eller liknande slag som i Bunkeflo. Man erbjuder utbildning, konferenser och seminarier, studiecirklar i samarbete med SISU
och halvdagsseminarium – Bunkefloforum. Projektet har utvecklats till
ett av Sveriges mest efterfrågade och uppmärksammade hälsoprojekt.
Varje vecka kommer ett stort antal förfrågningar från elever på gymnasier, vårdskolor, hälsopedagogiska utbildningar, lärarutbildningar,
idrottsledarutbildningar m.m. Föreningen skall nu sprida och befästa insatserna i projektet.
Kontaktperson: Per Gärdsell, tel. 0705-76 26 33
Föreningen Qbik
Projektet Fler tjejer på Qbik:s arena
200 000 kr för år 2 av 3
Föreningen QBIK i Karlstad är en damfotbollsförening som arbetar med
ett integrationsprojekt med hälsobefrämjande inriktning för i första hand
invandrarflickor mellan 7–13 år. Syftet med projektet är att ge dessa
flickor en möjlighet att engagera sig i föreningslivet där även de som inte
vill spela fotboll skall kunna delta t.ex. som ledare eller hjälpa till vid
olika arrangemang. All verksamhet kommer att ske i direkt anslutning till
skolan.
Kontaktperson: Freddy Lund, tel. 070-627 62 88
IFK Hedemora Skidor
Projektet Profilering idrott-lek-rörelse
200 000 kr för år 3 av 3
Friskolan Olympic vill bedriva ett samverkansprojekt med Dalarnas
Idrottsförbund och Institutionen för Idrott och Hälsa. Hedemora Skidklubb har startat en friskola med idrott, lek och rörelse som profil. Skolan
har som mål att i tidig ålder lära barnen betydelsen av ett aktivt fritidsliv
som stimulerar inlärning och ger en god hälsa och livsstil. Man vill nu
under tre år följa upp och utvärdera verksamheten. Man vill bl.a. belysa
om effekten av den fysiska aktiviteten har något eller direkt samband
med studieprestationen, hur barnens fritid påverkas samt hur deras självkänsla påverkas. Man vill sprida erfarenheter till föreningar och skolor.
Kontaktperson: Lillemor Gunnarsson, tel. 0225-149 61
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Resele Idrottsförening
Projektet Samverkan för utveckling och framtidstro
42 000 kr för år 2 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Syftet med projektet är att ge Reselebarn upp till 12 års ålder en positiv
livslång syn på friskvård främst genom att prova på så många idrotter
som möjligt. Man vill ge barnen både teori och praktik i fysologi och
näringslära, ge information om drogers inverkan på kroppen samt ge de
äldre barnen en inblick i ledarrollen. Samverkan sker med Resele skola.
Kontaktperson: Lennart Hellström, tel. 0620-500 07

Ungdom
Studiefrämjandet i Stockholm
Projektet Friluftsliv – Samverkan – Integration
195 000 kr för år 3 av 3
Studiefrämjandet genomför, tillsammans med ett fyrtiotal invandrarföreningar, skolor och fritidsgårdar, det tredje året av ett projekt för naturoch friluftsverksamhet i förortsområden. Under de första åren har det
anordnats över 140 olika aktiviteter. Man har etablerat samarbete med
KTH med syfte att uppmuntra ungdomar till att läsa vidare. Det planeras
fler träffar mellan invandrare och svenskar då detta visat sig framgångsrikt hittills. Delar av verksamheten riktar sig speciellt mot ungdomar; inte
minst unga invandrarflickor.
Kontaktperson: Mohammed Qamaruddin, Håkan Lundberg, tel.
08-441 52 13, 08-441 52 12

Handikapp
De Handikappades Riksförbund (DHR)
Projektet Friskis & Svettis-jympa för personer med funktionshinder
866 000 kr för år 3 av 3
Syftet med detta projekt är att personer med rörelsehinder skall kunna
delta i integrerad gymnastikverksamhet. Målet är att förutsättningarna för
motionsgymnastik skall vara desamma som för icke funktionshindrade.
DHR vill tillsammans med NHR, RTP och Friskis och Svettis skapa
integrerad jympa. Det skall ske runt om i landet där Friskis och Svettis
lokaler finns och blir anpassade efter funktionshindrades behov. Man vill
satsa på fyra orter i landet. En person från BOSSE (Råd, Stöd och Kunskapscenter i Stockholm) kommer att medverka i en ledningsgrupp eftersom projektidén har sitt ursprung ur det behov man där uppfattat bland
sina funktionshindrade verksamhetsdeltagare i åldrarna 20–40 år. Ett av
projektets mål är att föra ut information och kunskaper om denna form av
gymnastik inom ramen för hela Friskis och Svettis landet runt.
Kontaktperson: Susanne Elmqvist, tel. 08-685 80 00
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Friluftsfrämjandet i Hallandsdistriktet
Projektet Friluftsliv och funktionshinder
300 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Friluftsfrämjandets Hallandsdistrikt vill genomföra ett antal aktiviteter i
samarbete med Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), både nationellt och regionalt under Handikappåret 2003. Avsikten med projektet
är dels att ta fram en handikappolicy vad gäller friluftsliv och funktionshinder och dels att genomföra ett antal pilotprojekt i Halland för att klargöra vilka krav, behov och önskemål som finns bland olika grupper av
funktionshindrade när de vistas i naturen samtidigt som man skall kartlägga de eventuella hinder som finns för sådana aktiviteter. Information
om de olika delprojekten och slutsatserna av kartläggningen kommer
sedan att spridas till skolor, anhöriga och personal som arbetar med olika
typer av funktionshinder samt till föräldragrupper.
Kontaktperson: Tina Brunius, tel. 035-10 47 51
Föreningen Cirkus Cirkör
Projektet Nycirkus för funktionshindrade
150 000 kr
Cirkus Cirkör har bedrivit barn- och ungdomsverksamhet sedan starten
1995. Föreningen ansvarar för och genomför också själva en cirkuspedagogutbildning, den enda i sitt slag i landet som i första hand vänder sig
till dem som vill utbilda artister. För att föreningen skall kunna ta emot
fler barn och ungdomar från habilitering och särskolan, totalt ca 60 barn,
med olika typer av funktionshinder vill föreningen låta ett 15-tal cirkuspedagoger tillsammans med RBU och FUB, sjukgymnaster, logopeder
och särskolepedagoger från Habiliteringscenter i Botkyrka få möjlighet
att utifrån sina olika professioner utvärdera och analysera den verksamhet som riktar sig till barn med funktionshinder och som bedrivs inom
Cirkus Cirkör. Avsikten är att de tillsammans skall kunna ta fram en utvecklingsmodell som underlättar för den fortsatta verksamheten.
Kontaktperson: Maya Heckscher, tel. 08-530 610 96
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
(FUB) Lund
Projektet Alla vinner – Ett projekt om jämlikhet och full delaktighet i
föreningslivet för personer med funktionshinder
550 000 kr för år 3 av 3
FUB:s Lundavdelning har under många år engagerat sig i olika fritidsfrågor som berör personer med utvecklingsstörning. I kommunen har det
bildats en fritidsgrupp under Kommunala Handikapprådet för att bättre ta
tillvara funktionshindrades behov i det allmänna fritidsutbudet. Gruppen
har representanter från handikappföreningar, omsorg och habilitering,
kultur- och fritidsförvaltning, Lunds Civila Ryttarförening samt region
Skånes barn- och ungdomshabilitering. FUB:s Lundavdelning i samverkan med fritidsgruppen utformar olika typer av kvalitetskriterier som
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kan underlätta och förbättra tillgängligheten i föreningslivet för funktionshindrade.
Kontaktperson: Bengt Bengtsson, tel. 046-20 99 21

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Föreningen Protesidrottarna i Sverige
Projektet Utveckling av träningsprogram för att ge inaktiva benamputerade ökade möjligheter att delta i idrotts- och motionsaktiviteter
368 000 kr för år 1 av 3
Protesidrottarna i Sverige vill tillsammans med Laboratoriet för Biomekanik och Motorisk Kontroll, Idrottshögskolan och Karolinska Institutet samt Röda Korsets Gåskola ta fram en träningsmodell som är anpassad för att motverka den nedsättning av muskelstyrka, särskilt kring
höftleden, som ofta följer av inaktivitet hos amputerade. Målgruppen är
personer som har blivit amputerade antingen p.g.a. sjukdom eller genom
skada och som är intresserade av att få börja röra på sig. Under det första
projektåret kommer man att bilda ett nätverk av fysioterapeuter, forskare,
ortopeder och protestillverkare som skall fungera som kunskapsbas under
projekttiden. Erfarenheterna och kunskaperna som projektet genererar
kommer framöver att bli en del av utbildningen för blivande idrottslärare,
tränare och hälsopedagoger vid Idrottshögskolan.
Kontaktperson: Viktor Göransson, tel. 0707-12 37 31
Hallsbergs Motorklubb
Projektet Folkrace
88 000 kr för år 1 av 2
Hallsbergs Motorklubb vill tillsammans med Örebro läns Handikappidrottsförbund och SISU Örebro starta ett tvåårigt projekt som skall
vända sig till vuxna utvecklingsstörda som är intresserade av motorsport.
Deltagarna skall under projekttiden hjälpa till och införskaffa material
och färdigställa de bilar som de sedan skall få tävla med. Deltagarna
kommer inte att tävla mot varandra utan kommer tillsammans med en
utbildad ledare tävla på en bana mot sig själva och klockan.
Kontaktperson: Hans Aronsson, tel. 0582-507 58
Handikappidrottsföreningen Linblomman
Fritidsprojektet Blomstra
250 000 kr för år 2 av 3
Tanken med projektet BLOMSTRA är att funktionshindrade skall få
chansen att prova på olika aktiviteter inom idrott- och kulturområdet.
Funktionshindrade bidrar själva med planering och utveckling.
Målsättningen är att låta projektet pågå i tre år och att funktionshindrade
skall kunna skapa nya nätverk oavsett vilken nationalitet eller vilket
handikapp man har. Målsättningen är att projektet skall kunna leva vidare
efter projekttidens slut inom kommunen eller genom näringslivet.
Kontaktperson: Mats Gustafson, tel. 0278-61 11 35
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Handikappidrottsföreningen Snöflingan
Projektet Idrott för funktionshindrade barn och ungdomar i norra
Sveriges inland
278 000 kr för år 2 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

I Gällivare finns inte någon organiserad verksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar i motions- eller tävlingsinriktad idrott. Föreningen utvecklar arbetsformer som stämmer in på de villkor som man
lever med i norra Sveriges inland; en liten befolkning utspridd över en
stor yta och därmed långa avstånd. Målet är att idrotten skall vara tillgänglig för alla funktionshindrade barn och ungdomar i Gällivare kommun. Genom ett nära samarbete med barnhabiliteringen, RBU, FUB,
Synskadades Riksförening i Gällivare, idrottslärare och representanter
för kommunen skall man nå ut till målgruppen barn och ungdomar 6–25
år med funktionshinder. Man samarbetar med Svensk Idrotts Studie- och
Utbildningsorganisation (SISU) och Norrbottens Handikappidrottsförbund. Projektet skall pågå i två år och därefter drivas i föreningens regi.
Kontaktperson: Monica Alakourila-Karlsson, tel. 0970-131 03
Hem och Skolaföreningen i Skellefteå särskola
Projektet Fritid på eget ansvar
300 000 kr för år 3 av 3
Ungdomar med utvecklingsstörning har inte samma förutsättningar som
vanliga ungdomar. De har svårt att uttrycka sina egna önskemål och de
har svårt att föreställa sig sådant som de inte har varit med om. Föräldrar
behövs men i tonåren är det viktigt att frigörelseprocessen påbörjas. Syftet med projektet har varit att skapa en mötesplats/träffpunkt för utvecklingsstörda ungdomar där de har en bra fritid på eget ansvar. Man har nu
två permanenta mötesplatser. Syftet var också att skapa trygghet för ungdomarna så att de på sikt kan söka sig ut i samhället och att under projekttiden hitta former som underlättar för ungdomarna att ta eget ansvar,
att de äldre ungdomarna skall vara bra förebilder för de yngre. Drygt
hälften av ungdomarna har varit med vid ett gemensamt arrangemang
som hjälpledare. Under år tre fortsätter man att utbilda ungdomarna för
att de skall få förutsättningar att bli hjälpledare. Inriktningen kommer att
bli mer individrelaterad. Man vill hitta lösningar för hur mötesplatsens
verksamhet kan fortsätta efter projekttiden. Man samarbetar med
Fritidsförvaltningen, Skellefteå kommun.
Kontaktperson: Mari Andersson, tel. 0910-395 51
Korpen i Södermanland-Västmanland Specialdistriktsförbund
(SDF)
Projektet Aktiv fritid – NU
100 000 kr för år 1 av 2
KORPEN Södermanland/Västmanland SDF vill tillsammans med
Stroke-föreningen i Eskilstuna och SISU Idrottsutbildarna genomföra ett
tvåårigt projekt där de strokedrabbade skall erbjudas möjlighet att få
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delta i olika cirkelverksamheter i en miljö som inte är sjukhusrelaterad. Skr. 2003/04:125
Målet med projektet är att öka deltagarnas livskvalitet och stimulera den Bilaga 2
fysiska utvecklingen.
Kontaktperson: Eva Klevefelt, tel. 070-591 39 37
Solna Tennisklubb (STK)
Projektet Rullstolstennis
43 900 kr för år 1 av 2
I slutet av 90-talet kom klubben i kontakt med ett antal rullstolsburna
elitspelare som saknade klubbtillhörighet. Klubben engagerade sig i
dessa spelare och en särskild sektion för rullstolstennis bildades.
Klubben önskar genomföra ett projekt under två år för att förnya och utveckla rullstolstennisen och stimulera rullstolsburna ungdomar och äldre
att aktivt utöva tennissporten och att delta i föreningslivet. Målet med
projektet är att fler rullstolsburna spelare efter projekttidens slut skall utgöra en naturlig del av klubbens samlade verksamhet.
Kontaktperson: Christer Möller, tel. 08-83 70 55
Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt
Projektet Att vara rörelsehindrad och fiskeintresserad – En omöjlig kombination?
300 000 kr
Sveriges Sportfiskevårdsförbund och De Handikappades Riksförbunds
länsdistrikt vill tillsammans genomföra ett ettårigt projekt som vänder sig
till personer med funktionshinder. Avsikten med projektet är att inventera Storstockholms sjöar och delar av Östersjöns och Mälarens stränder
för att kunna ta fram en informationsfolder, ”Rörelsehindrad och fisketokig?” som visar vilka fiskevatten som är tillgängliga.
Kontaktperson: Calle Dalarud, tel. 08-704 44 88
Studiefrämjandet i Karlstad
Projektet Jägarskola för funktionshindrade
65 000 kr
Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen vill tillsammans med Handikappföreningarna Karlstad, ge funktionshindrade personer i
Värmland/Bergslagen en möjlighet att få delta i jägarskola för att därefter
kunna avlägga sin jägarexamen. De personer som idag är funktionshindrade och jagar har ofta avlagt sin examen innan de blev funktionshindrade. Studiefrämjandet och HSO Karlstad önskar vända sig till dem som
trots sitt hinder är intresserade av att bli jägare.
Kontaktperson: Hans Jonsson, tel. 054-17 29 72
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Sundets Ryttarförening
Projektet Med hästen i centrum
120 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Sundets Ryttarförening önskar tillsammans med Föreningen Autism
Dalarna genomföra ett ettårigt projekt för att utveckla nya metoder för
barn, ungdomar med funktionshinder och/eller koncentrationssvårigheter
för att kunna integreras i ryttarföreningens verksamhet. Föreningen
kommer också att låta t.ex. barnens föräldrar, assistenter och lärare vara
med i verksamheten som en trygghet och ett stöd för barnen och ungdomarnas utveckling. Föreningen kommer även samarbeta med särskolan, elevhem och skolor för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter i Mora kommun.
Kontaktperson: Eva Berg-Olsson, tel. 070-686 30 85
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
Projektet Rekrytering av tjejer som blivande förebilder/ledare inom
handikappidrotten
448 000 kr för år 1 av 2
Svenska Handikappidrottsförbundet vill tillsammans med Rekryteringsgruppen genomföra ett tvåårigt projekt för rörelsehindrade kvinnor som
idag arbetar som tjänstemän, förtroendevalda, aktiva eller före detta aktiva inom organisationerna för att fram en utbildningsmodell och ett
ramprogram för kompetensutveckling så att fler kvinnor vill arbeta med
styrelseuppdrag och kommittéarbete. Till projektet kommer förbundet
även knyta en referensgrupp bestående av Rehab station (f.d. Frösunda
center) och Spinalis samt SISU Idrottsutbildarna. Önskemålen och behoven av aktiviteter och forum för rörelsehindrade kvinnor är i dag stort
och det råder brist på funktionshindrade kvinnliga förebilder. Meningen
med projektet är bl.a. att stärka kvinnorna och skapa en gemensam
värdegrund samt locka fler kvinnor att motionera och idrotta.
Kontaktperson: Stig Carlsson, tel. 08-605 60 00
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
Projektet Träningslära för rullstolsåkning
885 000 kr för år 3 av 3
Rullstolsidrottare och andra rullstolsburna tränar enligt samma principer
som idrottare utan funktionshinder trots att förutsättningarna är helt
olika. Förbundet utvecklar tillsammans med föreningen Rekryteringsgruppen och Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott som är
knutet till Riksidrottsgymnasiet för handikappidrott i Bollnäs en träningslära för rullstolsåkning. En sådan utveckling av träning kan medföra att
nyskadade och födelseskadade kan rehabiliteras och habiliteras snabbare
och bättre, att rullstolsidrottare skall kunna träna effektivare och generera
större framgångar i stora tävlingar och att flera rullstolsidrottare skall
kunna träna mer effektivt även i sitt närområde.
Kontaktperson: Kennet Fröjd, tel. 0278-258 45
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Svenska Noonanföreningen
Projektet Stärka självkänslan för föreningens ungdomar
130 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

I Sverige föds ca 15–20 barn (både pojkar och flickor) varje år med
Noonans syndrom. Sjukdomen är ärftlig och domineras av avvikande
ansiktsdrag, medfött hjärtfel och kortvuxenhet. De ungdomar som idag
bär på diagnosen är spridda runt om i landet och har ofta begränsade
möjligheter att träffa andra ungdomar med liknande diagnos. Svenska
Noonanföreningen vill därför öka möjligheterna för ungdomarna att
träffas och utbyta tankar och erfarenheter med varandra. Under projekttiden kommer föreningen att samarbeta med Birka Folkhögskolas fritidsledarlinje.
Kontaktperson: Mona Sjöström, tel. 0611-246 46
Svenska Vattenskidförbundet
Projektet Vattenskidor för funktionshindrade
255 000 kr
Under åren 1993 – 1996 genomförde Svenska Vattenskidförbundet en
försöksverksamhet med arvsfondsmedel där personer med olika funktionshinder gavs möjlighet att få prova på sporten med hjälp av olika
hjälpmedel. Under projekttiden utbildades instruktörer i fem olika vattenskidklubbar fördelade över hela landet. Förbundet hade även en fortlöpande dialog med bl.a. Frösunda center och Valjevikens aktivitetscenter och kontakt med Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) olika lokalavdelningar, samt Tomteboda resurscenter,
(TRC) för att informera om sin försöksverksamhet och om sporten. Nu
önskar förbundet genomföra en uppföljning av sitt tidigare projekt i form
av ett enkätutskick och även resa ut till lokalföreningarna för att få en
uppfattning om hur många funktionshindrade som är aktiva idag.
Kontaktperson: Gunnar Bergström, tel. 0703-76 69 79
Sveriges Dövas Idrottsförbund (SDI)
EU:s år 2003 för funktionshindrade
350 000 kr
Förbundet vill under det Europeiska året 2003 för funktionshindrade lyfta
fram dövidrotten i media, till beslutsfattare och allmänhet via olika aktiviteter. Förbundet vill nå ut till politiker och tjänstemän inom kommuner
och landsting, förtroendevalda och tjänstemän på Riksidrottsförbundet
och dess specialidrottsförbund samt till idrottslärare inom skolan.
Kontaktperson: Urban Mesch, tel. 901 65-08-605 60 00
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Förebyggande av brott/våld/mobbning

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Barn
Arabisk – Svensk Kvinnoförening (ASK)
Motverka kvinno- och barnmisshandel
120 000 kr
Föreningen har sin verksamhet i Järfälla och vill i projektet erbjuda kvinnor att under anonyma och diskreta former ta upp olika problem. Föreningen vill på olika sätt bryta kvinnors ensamhet och isolering och erbjuda kvinnor och barn hjälp till självhjälp. Man tänker tillsammans med
svenska kollegor diskutera olika frågor som har anknytning till den vardagliga problematiken. Kvinnor och barn skall erbjudas aktiviteter. Man
kommer att ha friluftsaktiviteter eftersom det är en bra inkörsport som
kan föra samman människor från olika kulturer.
Kontaktperson: Mona Blomgren, tel. 08-580 319 07
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Värdegrundsprojektet
2 108 000 kr för år 1 av 2
Riksförbundet BRIS skall tillsammans med Skolidrottsförbundet och i
samarbete med utbildningsradion göra ett pilotprojekt för att förebygga
mobbning. Projektets syfte är att stärka barns känsla för vad kamratskap
och förmåga till konfliktlösning betyder för att förbättra relationer till
jämnåriga. Projektet skall förse elever, lärare, fritids – och idrottsledare
med ett material som stöd i detta arbete. Projektets mål är att utarbeta ett
studiematerial om värdegrund och dialogmetodik. Materialet riktar sig
till barn och lärare från åk två till fem i skolan samt till deltagare och
ledare inom idrottsrörelsens barnverksamhet.
Kontaktperson: Gunilla Awramidis, tel. 08-598 888 32
Stiftelsen Friends – elever mot mobbing
Vidareutveckling och anpassning av utbildningskoncept
743 000 kr
Stiftelsen arbetar för att mobilisera barns och ungdomars egen kraft för
att skapa en trygg miljö för alla genom att utbilda i förebyggande arbete
mot mobbning och kränkande behandling. Under de senaste åren har
Friends märkt en markant ökad efterfrågan på utbildning från idrotten
och dess föreningar. Man vill nu i ett projekt utveckla och anpassa ett
utbildningskoncept till barn- och ungdomsidrotten. Förhoppningen är att
alla idrottsföreningar skall bli bättre på att motverka alla former av
kränkningar och få ett klimat där alla barn oavsett kön, etnisk bakgrund
etc. skall få vara med och där man inte kränks för att man inte tillhör de
bästa eller inte är delaktig i nollningsritualer.
Kontaktperson: Caroline Stiernstedt, tel. 08-545 519 90
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Ungdom

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

FilmEpidemin
Projektet Möten under en mörk himmel
290 000 kr för år 2 av 3
Filmepidemin är en förening för filmarbetare i Göteborgsområdet. I projektet Möten under en mörk himmel arbetar föreningen i tre års tid med
olika ungdomsgäng i förorterna till staden. Ungdomarna som tillhör
biker-, skinhead-, hiphop-, nationalistiska och autonoma subkulturer
kommer att dokumentera sina liv och möten med varandra. Ungdomarna
kommer själva att stå såväl bakom som framför kameran. Förutom de
resulterande filmerna är även själva mötena mellan dessa grupper en
viktig del av projektet. Genom projektet hoppas föreningen uppnå ökad
förståelse såväl från samhället gentemot subkulturerna som vice versa.
Kontaktperson: Bo Harringer, tel. 0708-82 63 40
Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i Stockholm
Konsekvensbeskrivningsprogram för unga tjejer
360 000 kr för år 3 av 3
Detta projekt syftar till att utveckla ett konsekvensbeskrivningsprogram
för unga flickor motsvarande det program för unga pojkar i riskzon, vars
syfte är att de skall ta avstånd från våld och kriminalitet, som KRIS
arbetat fram tidigare. Metoderna i programmet för flickorna är snarlika
pojkarnas förutom att inriktningen ligger mer på missbruksproblem och
besök hos bl.a. Stockholms prostitutionsgrupp och Alla Kvinnors Hus.
Föreningen använder sig bl.a. av forumteater, föreläsningar i skolor med
uppföljande möten samt ett fördjupat samarbete med olika stadsdelar i
Stockholm.
Kontaktperson: Gith Jonsson, tel. 08-615 19 20
Teaterföreningen Culpa
Projektet En Volta
800 000 kr
Teater Culpa har de senaste åren spelat uppmärksammade teaterföreställningar som tar upp olika samhällsfrågor t.ex. alkoholism och medberoende i familjen. Detta projekt handlar om kriminalitet och dess konsekvenser. Genom att visa vad ett utanförskap kan leda till och svårigheten
för återanpassning efter att en gång ha hamnat på fel sida av lagen och i
anslutning till föreställningen erbjuda diskussioner där organisationer,
institutioner och nätverk erbjuder ett konkret stöd och alternativ, vill
Teater Culpa i samarbete med andra organisationer kunna spegla detta på
ett objektivt sätt. Målgruppen är främst elever från årskurs 7 och uppåt
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samt ungdomar på fängelser och behandlingshem. Samarbetsorganisatio- Skr. 2003/04:125
ner är bl.a. Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, Föreningen Kriminellas Bilaga 2
Revansch I Samhället (KRIS), Föreningen Hela Människan och kriminalvården.
Kontaktperson: Katarina Rosenback, tel. 0739-50 24 93

Handikapp
Synskadades Riksförbund (SRF)
Förstudie om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
900 000 kr
Synskadades Riksförbund, De Handikappades Riksförbund, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, Ungdomar och Vuxna samt Förbundet Rörelsehindrade skall göra en förstudie om Mäns våld mot kvinnor
med funktionsnedsättning.
Kontaktperson: Eva Björk, tel. 08-39 91 46

Hjälpmedel
Föreningen Furuboda
Projektet Interagera
2 126 000 kr för år 2 av 3
Föreningen Furuboda bedriver tillsammans med Gotlands kommun,
Höghammarskolan i Bollnäs och Funka Nu AB ett projekt kallat Interagera. Målet för projektet är att personer med funktionshinder skall ges
möjlighet att använda datorspel i både fritidsaktiviteter och träningssammanhang. Det finns inte många spel som är utvecklade för att användas av funktionshindrade personer. Målgrupperna är främst terapeuter
och pedagoger som i sitt arbete möter unga och vuxna med funktionshinder samt personer med egen erfarenhet av funktionshinder. Projektet
består av två delar, utveckling och information. I projektets utvecklingsdel genomförs tre fältstudier med olika inriktningar. Studierna genomförs
på Datateket på Gotland, Höghammarskolan som är Bollnäs särskola och
på Furuboda Folkhögskola.
Kontaktperson: Per-Olof Hedvall, tel. 044-781 46 76
Hjälpmedelsinstitutet
Försöksverksamhet med samverkan mellan ansvariga för hjälpmedelsverksamheten och brukarorganisationer
1 400 000 kr för år 1 av 2
Hjälpmedelsinstitutet och Handikappförbundens samarbetsorgan skall
genomföra försöksverksamhet med syftet att samverkan mellan huvudmännen och handikapporganisationer i ökad utsträckning skall bidra till
att habilitering, rehabilitering och vårdkedjetänkande, utifrån ett hjälp88

medelsperspektiv. Försöksverksamheten skall genomföras i tre län. Skr. 2003/04:125
Representanter för verksamhetsansvariga och brukarorganisationer skall Bilaga 2
tillsammans försöka komma fram till en gemensam tolkning av begreppet samverkan och ett arbetssätt som tillfredsställer alla parter. Om och
när en sådan samsyn vuxit fram bör man kunna beskriva olika samverkansformer och förtydliga samverkansparternas roll och mandat för
vidare spridning till brukarorganisationer, kommuner och landsting. För
att göra detta möjligt krävs en gemensam kunskapsbas som man skall
uppnå genom seminarier, temadagar och studiecirklar.
Kontaktperson: Peter Lorentzon, tel. 08-620 18 43
Hjälpmedelsinstitutet
Försöksverksamhet med uppbyggnad av Skoldatatek i Sverige
3 295 000 kr för år 2 av 3
Hjälpmedelsinstitutet gör tillsammans med Riksförbundet Attention,
RBU och Förbundet Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter
en försöksverksamhet med uppbyggnad av Skoldatatek i Sverige. Skoldatateken skall stimulera och utveckla icke-segregerade lösningar för
elever i behov av särskilt stöd, ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT kan skapa stimulerande
lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd samt hur datorn kan
användas som ett kompenserande hjälpmedel, starta en korttidsutlåning
av datortillbehör och programvara samt utveckla metoder och arbetssätt
kring IT. Försöksverksamheten pågår sedan hösten 2002 i sex kommuner
– Boden, Göteborg, Norrköping, Södertälje och Västervik. Varje kommun bidrar med 50 % av kostnaden. Skoldatateken har fördelats på de
fem regioner som finns inom Specialpedagogiska institutet. Dessutom
finns ett skoldatatek i Uppsala med särskilt samordnande ansvar.
Kontaktperson: Birgitta Göthberg, tel. 08-620 17 00
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Bostads- och arbetsplatsanpassningar samt hjälpmedel/datorstöd för personer med psykiska funktionshinder
3 025 000 kr för år 3 av 3
Hjälpmedelsinstitutet genomför tillsammans med Riksförbundet för
Social och Mental Hälsa och Schizofreniförbundet ett projekt med syfte
att pröva och utveckla hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder med stora varaktiga funktionsnedsättningar som minnesproblem,
svårigheter att planera, orientera sig i tid och rum m.m. Projektet genomförs i Karlstad och landstinget i Värmland. I projektet ingår försöksverksamhet, metodutveckling, anpassning av hjälpmedel och utbildning i
mycket nära samverkan mellan brukarna, deras anhöriga och olika personalgrupper. Projektet utvärderas av Karlstads universitet.
Kontaktperson: Catarina Brun, tel. 08-620 18 42
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Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Design för alla – brukare
300 000 kr för år 1 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Hjälpmedelsinstitutet och Neurologiskt Handikappades Riksförbund
skall tillsammans undersöka behovet av att utveckla hjälpmedel och producera utbildningsmaterial m.m.
Kontaktperson: Lis Klöve, tel. 08-620 17 00
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Kunskapscentrum inkontinenshjälpmedel
2 084 000 kr för år 2 av 3
Hjälpmedelsinstitutet genomför tillsammans med Neurologiskt Handikappades Riksförbund och i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar detta projekt. Urininkontinens är ett stort
folkhälsoproblem som berör cirka en halv miljon svenskar. När det gäller
hjälpmedel på inkontinensområdet saknas ett helhetsperspektiv över
marknaden. Ökade krav på mer kvalificerad information samt det faktum
att upphandlingen decentraliserats gör att det finns ett stort utvecklingsbehov. Framförallt saknar informationen om produkterna uppgifter om
hur de fungerar på användare. De utvecklingsaktiviteter som planeras är
användarprovning, utvärdering av produkter tillsammans med brukare,
utan användarprov, sensoriska- och laboratorieutvärderingar, lokal
brukar- och förskrivarinformation, webbplats, kommunutbildning riktad
till vård- och omsorgspersonal samt behandling av barnneures. Aktiviteterna sker bl.a. i samarbete med Västra Götalands Inkontinenscentrum,
Göteborgs Universitet och landstingen i Jämtland och Västernorrland.
Man har under första året genomfört två pilotstudier inom delprojektet
Användarprov, man har tillsammans med Västra Götalands Inkontinenscentrum färdigställt en webbplats, man har gjort ett utbildningsmaterial
kallat skola i inkontinensvård tillgängligt på internet och man har översatt en brukarfolder till de 11 vanligaste invandrarspråken.
Kontaktperson: Håkan Leander, tel. 08-620 18 67
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Teknik och demens – försöksverksamhet, metodutveckling och
kompetensspridning
3 400 000 kr för år 1 av 3
Hjälpmedelsinstitutet skall tillsammans med Alzheimerföreningen i
Sverige och Demensförbundet under en treårsperiod genomföra försöksverksamhet i två län. Syftet är att öka användningen av teknik för personer med demenssjukdom för att ge stöd i det dagliga livet för ökat oberoende, trygghet och säkerhet. Målet är att möjliggöra ökat kvarboende och
att stödja anhöriga och personal i omvårdnadsarbetet. Man vill bygga upp
s.k. resursenheter i två olika län. Enheterna skall utgå från lokala
demensteam. De kopplas till en lokal FoU-enhet som har koppling till en
högskola och nära samverkan med länets hjälpmedelscentral. Andra
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kommun. Resursenheterna skall efter projektets slut kunna bedriva sitt
arbete i permanent form. Projektet skall utvärderas kontinuerligt.
Kunskaperna skall vidarebefordras till olika personalgrupper.
Informations- och utbildningsmaterial skall tas fram för såväl anhöriga
och allmänhet som olika personalgrupper.
Kontaktperson: Ingela Månsson, tel. 08-620 17 18
Hjälpmedelsinstitutet
Sammanställning och produktion av ett utbildningsmaterial om utprovning och träning av hjälpmedel för funktionshindrade att använda dator
784 000 kr för år 1 av 3
För personer med funktionshinder kan datorn vara ett mycket bra verktyg
för självständighet och oberoende i skola, fritid och arbetsliv särskilt när
den anpassas med individuella hjälpmedel (specialanpassade system som
röststyrning, huvudmöss, gomplatta m.m.). Arbetsterapeuten spelar som
förskrivare av hjälpmedel en viktig roll i utprovning, träning och uppföljning av hjälpmedel till datorn. Utvecklingen inom området går
mycket snabbt, styrsätt och andra nya hjälpmedel och nya användningsområden kräver ständig kompetensutveckling. Det saknas samlad information om vilka typer av hjälpmedel som finns samt om utprovningsmetoder. Hjälpmedelsinstitutet skall tillsammans med Riksförbundet för
Trafik- och Polioskadade sammanställa och producera utbildningsmaterial – en bok om utprovning och träning av hjälpmedel för funktionshindrade. Boken skall också finnas i elektronisk form på Internet vilket också
betyder att man snabbt och enkelt kan uppdatera utbildningsmaterialet.
Kontaktperson: Ingela Friman, tel. 08-620 18 00
Härnösand-Medelpad sjukvårdsförvaltning
Projektet Begåvningsstöd – Utveckling och kompetenshöjning
250 000 kr för år 3 av 3
Landstinget har tidigare tillsammans med Västernorrlands läns FUB med
egna medel genomfört ett fördjupningsarbete kring begåvningsstöd/kognitiva hjälpmedel eftersom man upplevde brister i kunskap,
rutiner, utbyte av erfarenheter och samarbetskanaler mellan kommun och
landsting. Arbetet resulterade i att anvisningstext och hjälpmedelssortiment arbetats fram. Hjälpmedelscentralen och FUB arbetar nu med att
tillsammans ge utbildning för brukare och personal och med att följa upp
effekterna av denna utbildning.
Kontaktperson: Maria Holknekt, tel. 060-18 37 85
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Projektet Design för alla – brukare
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Neurologiskt Handikappades Riksförbund skall under en tvåårsperiod
arbeta med att bland personer med funktionshinder skapa förståelse för
de kvaliteter design för alla kan erbjuda i alla vardagssituationer, inte
bara vad gäller hjälpmedel. Målet är att skapa efterfrågan som stimulerar
fortsatt produktutveckling och kunskapsuppbyggnad och också stärka
brukarna för att underlätta brukarmedverkan i utbildning och produktutveckling kring boendet och vardagliga situationer. Nätverksuppbyggnad
och modeller för möten mellan brukare och ”designproffs” skall utvecklas. Förbundet skall fortsätta samarbetet med Hjälpmedelsinstitutet,
Handikappförbundens samarbetsorgan och Handikappombudsmannens
tillgänglighetscenter.
Kontaktperson: Karin Månsson, tel. 08-677 70 10
Stiftelsen Aktivitetscentret Valjeviken
Projektet Utveckling av framtidens boende för funktionshindrade
925 000 kr för år 1 av 3
Valjeviken ligger nära Sölvesborg och ger rehabilitering och rekreation
till personer med funktionshinder från hela landet. Valjeviken har nära
samarbete med Blekinge tekniska högskola. Stiftelsen skall utrusta en
lägenhet inom anläggningen som skall kunna tjäna som förebild för ett
boende som med teknikens hjälp ger möjlighet för personer med även
omfattande funktionshinder att leva mer självständigt. Man vill också
pröva en viss sådan utrustning i en lägenhet inne i Sölvesborg.
Kontaktperson: Jan Karlsson, tel. 0456-151 15
Sundsvalls kommun
Projektet Rätten till ett eget språk
400 000 kr för år 1 av 3
Vid ett dagcenter för personer med betydande och bestående funktionshinder (begåvningsmässigt, fysiskt och även psykiskt efter en hjärnskada
i vuxen ålder) har man i liten skala prövat om bildterapi kan öka kommunikationsmöjligheterna för personer med hjärnskada. Kommunen
skall tillsammans med Hjärnkraft Västernorrland och Sundsvalls Afasiförening utveckla metoden, utbilda och handleda personal och följa upp
verksamheten.
Kontaktperson: Eivor Nilsson, tel. 060-12 66 00
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Hallands Idrottsförbund
Halländsk talangutveckling
197 000 kr för år 3 av 3
Detta projekt riktar sig i första hand till elitsatsande ungdomar med syftet
att dessa ungdomar skall fortsätta med elitidrott upp i seniorålder. En del
är att utveckla individen genom ökade kunskaper om både idrotten och
livet vid sidan om. En annan del är att höja kompetensen hos tränarna i
syfte att bredda deras kunskaper om idrotten i sig men också om annat
vid sidan om idrotten som påverkar förutsättningarna för att bedriva
elitidrott. Genom att utveckla metoder för samtal och dialog om personlig utveckling mellan idrottare och tränare, att möta andra idrottares förutsättningar och höja kunskaperna om sitt eget idrottande skall förutsättningarna och intresset för att fortsätta satsa på elitidrott för ungdomar bli
bättre.
Kontaktperson: Olle Åström, tel. 035-17 74 04
Korpen Lunds Motionsidrottsförbund
Dövintegration Idrott
75 000 kr för år 3 av 3
Detta projekt syftar till att med idrotten som metod öka integrationen
mellan döva barn och deras hörande kamrater. Ett underliggande syfte
med projektet är att intressera barn med hörselskador för idrott i föreningslivet och ett fysiskt aktivt liv även i ett längre perspektiv. Genom att
samarbeta med två skolor, med såväl hörande som döva barn, vill Korpen
i Lund skapa en bas för en gemensam fritid mellan barnen. ”Prova på”
verksamhet under terminerna samt olika typer av läger under kortare perioder skall dels skapa intresse för idrott i förening hos de döva och hörselskadade barnen, dels skapa mötesplatser mellan hörande och döva.
Kontaktperson: Louise Björnsson, tel. 070-600 95 45
Kågedalens Allmänna Idrottsförening (AIF)
Projektet Det goda livet
175 000 kr för år 3 av 3
Detta projekt syftar till att fånga upp de av föreningens ungdomar som
slutar sitt idrottande genom att försöka få dem att fortsätta att vara aktiva
i föreningen. Några av de orsaker till för tidiga avhopp från föreningen
som Kågedalen sett, är bl.a. ökade prestationskrav, för mycket vuxenstyrning av aktiviteterna och att man ofta måste passa tider som inkräktar
på andra intressen. Inom projektet skall därför möjligheter till spontanidrott, dvs. idrott utan krav på prestation och tävling utvecklas. För att
utveckla ungdomarnas delaktighet kommer projektet att ledas av en ungdomsgrupp i föreningen för att tillgodose och stimulera deras eget engagemang i såväl planering som genomförande av aktiviteter de själva valt.
Kontaktperson: Arne Olofsson, tel. 0910-72 35 83
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Detta projekt syftar till att utveckla barns idrottsverksamhet mot det roliga och lekfulla istället för mer tävlingsinriktade aktiviteter. I samarbete
med en annan förening har det startats upp en idrottsskoleverksamhet för
barn inriktad på roliga ”prova på” idrottsaktiviteter. Genom idrottsskolan, benämnd SmåGLADiatorerna, vill föreningen utveckla en metod
för idrottsverksamhet som gör att fler barn stannar kvar inom idrotten när
de blir äldre eftersom de fått möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter på ett roligare sätt.
Kontaktperson: Göran Adolfsson, tel. 0171-46 10 49
Linköpings Handikappidrottsförening (LHIF)
Idrottsskola
30 000 kr för år 3 av 3
För att skapa möjligheter för rörelsehindrade barn och ungdomar att
idrotta på sina egna villkor och få prova på olika idrotter har Linköpings
HIF utvecklat en idrottsskola, Idrott och Lek. Projektet baseras till stor
del på ungdomarnas egna åsikter och önskemål och huvudmålet är att
anpassa träningen så att det skapas förutsättningar för fysisk träning, habilitering och ett stärkt självförtroende.
Kontaktperson: Lars-Erik Johansson, tel. 013-31 23 35
Skånes Fotbollförbund
Projektet Fokus F13
100 000 kr för år 3 av 3
Detta projekt syftar till att utveckla metoder och arbetssätt inom fotbollen
för att fler flickor i åldern 13–15 år skall stanna kvar inom föreningslivet.
Bilden av varför fler flickor slutar sin idrott tidigt är, enligt Skånes Fotbollförbund, att de ofta upplever att de så att säga lever på undantag och i
skymundan för föreningarnas övriga verksamhet. I detta projekt är därför
den metod som arbetas fram inriktad på att förändra detta och tydligare
sätta flickorna i förgrunden, både vad det gäller den kvalitativa fotbollsträningen men även i föreningen totalt sett. Föräldrarna involveras i projektet för att deras förståelse för en aktiv fritid för flickor skall öka.
Kontaktperson: Ulf Larsson, tel. 040-59 02 12
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Syftet med detta projekt är att skapa ett resurscentrum i Västergötland
där kunskaper och erfarenheter om handikappidrott kan tas till vara och
spridas vidare. Resurscentrumet skall vara navet i utvecklingen av
idrotten för funktionshindrade i Västergötland. Bland annat kommer
metoder att tas fram för hur man stöttar friskidrottsföreningar som vill
utveckla sin verksamhet för funktionshindrade. Man kommer även att
utveckla idrottsskoleverksamhet för målgruppen. En grupp bestående av
funktionshindrade kommer att vara motorn i projektet genom att på olika
platser informera och engagera intresserade.
Kontaktperson: Per-Ove Carlsson, tel. 0515-105 12
Örebro läns Idrottsförbund
Elitidrott och utbildning för aktiva idrottare
300 000 kr för år 3 av 3
Syftet med detta projekt är att utveckla metoder och former för att unga
elitidrottare i Örebro län skall öka kunskaper, medvetande och social
kompetens kring sitt idrottande. Genom att utveckla en interaktiv utbildning för unga idrottare skall deras kompetens om fysiologi, motivationsträning och träningsmetoder öka. Genom att använda den nya tekniken
för att utveckla nya sätt att skaffa och erbjuda kunskaper på distans skall
de aktiva själva bli mer delaktiga i sin idrott. Tanken är att träningen
skall kompletteras med detta utbildningsprogram, en komplettering som
leder till större kunskaper om träning, motivation m.m. för den aktive.
Genom att den aktive själv ökar kunskaperna om sin egen idrott så blir
det givetvis också ”spill-over” effekter på tränare och de som finns kring
den aktive.
Kontaktperson: Kent Lindahl, tel. 019-17 55 28

Information/utbildning
Barn
Adopterades Koreaners Förening (AKF)
Antologi med vuxna adopterade från Korea
563 000 kr
Sedan 50 år tillbaka har utlandsadoptionerna från Korea pågått. Ungefär
150 000 koreanska barn har hittills adopterats till ett 20-tal västländer,
varav 8 500 till Sverige. Adoptionsfrågor har länge varit av intresse för
aktiva inom adoptionsorganisationerna, blivande adoptivföräldrar och
andra som är verksamma inom områden som rör adoptioner. Det är därför viktigt att förstagenerationens adopterade börjar synas, tjäna som
förebilder, mentorer och exempel. Det senaste decenniet har man i
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framställandet av en antologi med ett tjugotal bidrag från både kända och
okända skribenter skall finnas med samt uppföljning på sju orter. Statens
Nämnd för Internationella adoptionsfrågor (NIA) har framfört att det är
av stort värde att antologin skrivs och är värdefull för adopterade,
blivande adoptivföräldrar och för yrkesverksamma som möter adopterade
och deras familjer.
Kontaktperson: Sofia Lindström, tel. 0708-39 09 11
Adoptionscentrum (AC)
Projektet Barn av sin tid – adopterade växer upp
1 517 000 kr
Under 1992 lät Adoptionscentrum, med stöd ur arvsfonden, göra en film
om adoptivbarn. I filmen mötte man nio barn och deras föräldrar. Innehållet var fokuserat kring separation och vilka förväntningar man kan ha
när man adopterar barn med komplicerat förflutet. Till filmen författades
en studiehandledning. Det har nu gått tio år och mycket sällan har man
möjlighet att följa människor under en längre tid vare sig de skildras i
film eller facklitteratur. I en ny film vill Adoptionscentrum möta de
adopterade på nytt. Filmen görs denna gång helt från adoptivbarnens perspektiv och bygger på ungdomarnas egna berättelser. På detta sätt vill
Adoptivcentrum öka kunskapen om hur utvecklingen kan se ut för adoptivbarn.
Kontaktperson: Elisabeth Sandberg, tel. 08-587 499 11
Afasiförbundet i Sverige (AFASI)
Kunskapsprojekt om barn med afasi eller grav språkstörning
1 045 000 kr för år 2 av 3
Afasiförbundet skall tillsammans med Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) driva ett projekt med mål att sprida
kunskap och information om barn med språkstörning och afasi, att bidra
till att skapa bra resurser inom bl.a. förskola, skola, fritid för dessa barn,
skapa stödresurser för föräldrar och syskon, att utveckla formerna för
kontakt och utbyte mellan föräldrarna till dessa barn, att genomföra olika
former av föräldrautbildningar samt finna former för framtida samarbete
mellan Afasiförbundet och DHB.
Kontaktperson: Marianne Åkerblom, tel. 08-545 663 60
Barnplantorna – Riksförbundet för barn med Cochlea Implantat
Utbildningsprojekt
1 043 000 kr för år 1 av 2
Projektet syftar till att stödja och utbilda föräldrar till barn med cohleaimplantat (CI). I ca 70% av de fall där barn föds döva väljer föräldrarna
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Kontaktperson: Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram, tel. 031-29 34 72
FAS-föreningen
Utbildningsprojekt
470 000 kr för år 1 av 3
Föreningen arbetar för att informera om alkoholrelaterade fosterskador,
stödja familjer och att förebygga att fler barn drabbas. Kunskapen om
barn med fosterskador av alkohol är mycket begränsad. Bland läkare,
personal på BVC, inom socialtjänst, förskola och skola saknas tillräcklig
kunskap för att bemöta problematiken. Många av de alkoholskadade
barnen får ingen korrekt diagnos och en stor del av adoptiv- och fosterföräldrarna får inte heller den hjälp de behöver. Gemensamt för barn med
alkoholskador är att de har olika former av funktionshinder, fysiska såväl
som mentala. Projektet innefattar utbildningsverksamhet och är ett samverkansprojekt mellan Familjevårdens Centralorganisation och föreningen Barnen Framför Allt, Göteborg. Målen är att förbättra levnadsvillkoren för barn med FAS/FAE och skapa förutsättningar för dem att
finna sin plats i livet trots sitt funktionshinder, att förmedla kunskap till
föräldrar, att i samband med utbildning rekrytera kontaktombud runt om i
landet samt att genomföra kortare utbildningar för personal som möter
barn och ungdomar med alkoholskadeproblematik.
Kontaktperson: Siv Hellqvist, tel. 0512-152 82
Föreningen Artister och Musiker mot Tinnitus (AMMOT)
Projektet Huller om Buller
400 000 kr
Tinnitus och andra hörselskador är på väg att bli ett folkhälsoproblem.
1,5 miljoner svenskar har någon form av tinnitus idag och av dem har
nästan 100 000 svår tinnitus som inverkar menligt på deras liv. Små barn
kan inte på eget bevåg ta tag i sin ”ljudlighet” men de vuxna i barnets
omgivning har möjlighet att skapa bättre förutsättningar för koncentration, vila och ljudglädje. Föreningen vill genomföra ett projekt om ljud
och hörsel riktat till barn i förskola och sexårsverksamhet. Projektet skall
leda fram till ett läromedel som kan användas i det pedagogiska arbetet
med barngrupper och deras ljudmiljöer. Syftet är att ge lärare/pedagoger
och barn ett material att kreativt arbeta kring ljud och hörsel för att öka
medvetenheten om vår komplexa ljudvärld, men även för att stärka den
egna förmågan att påverka densamma.
Kontaktperson: Johanna Wilk, tel. 073-600 54 88
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Föreningen är en ideell förening vars ändamål bl.a. är att vara en gränsöverskridande mötesplats för att främja utvecklingen av idéer som stärker
innovations- och utvecklingskraften i regionens näringsliv. Genom projektet vill man sprida konceptet Snilleblixtarna i skolorna i Stockholms
län. Snilleblixtarna handlar om att barn i grundskolornas åk 1–4 gör sina
egna uppfinningar och tränas i att ta initiativ och tro på sina egna idéer.
Man arbetar med kompetensutveckling och att bygga nätverk för erfarenhets- och idéutbyte i dessa frågor för lärare och intresserade aktörer i
närsamhällets arbets- och näringsliv för att kunna sprida konceptet.
Under det andra projektåret kommer man att genom uppsökande verksamhet sprida Snilleblixtverksamheten samt genomföra en regional
Snilleblixtmässa i Stockholms län.
Kontaktperson: Lennart Nyström, tel. 08-669 54 84
Föreningen Läsrörelsen
Projektet Utbildning och arbete trots dyslexi
1 050 000 kr för år 1 av 2
Föreningen Läsrörelsen skall tillsammans med Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden utveckla och sprida kunskap om vad som krävs för att klara
sig i vårt samhälle trots läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Projektets syfte
är att samla information och utveckla kunskap om varför somliga klarar
sig bättre än andra trots stora läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vilka
positiva erfarenheter det är som hjälpt dem genom skoltiden och gör att
de går vidare till högre studier, kvalificerade yrkesutbildningar eller ett i
övrigt fungerande vuxenliv. Projektet genomförs i samarbete med Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS), Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB), Hjälpmedelsinstitutet, Specialpedagogiska Institutet och Svenska Dyslexiföreningen och informationen kommer att presenteras i lättillgänglig form, dels som bok med cdrom dels på organisationernas hemsidor på internet.
Kontaktperson: Bengt Westerberg, tel. 08-462 95 40
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Projektet Dyslexi – info – hörna
275 000 kr för år 1 av 3
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan FDB och FMLS med stöd av
Svenska Dyslexiföreningen. Man vill anordna Dyslexi-info-hörnor med
målsättningen att skapa läslust hos personer med läs- och skrivsvårigheter, underlätta att hitta information, inspiration, tips och kunskap om
dyslexi. Projektet är tänkt att bedrivas i Stockholms län på stadsdelsbiblioteken. Målgrupper man vill nå är föräldrar till barn med läs- och
skrivsvårigheter, barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter, lärare, skolbibliotekarier, skolsköterskor, syokonsulenter samt
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soner med läs- och skrivsvårigheter skall öka genom att det blir ett lättare
sätt att hitta kunskap och inspiration samt att man provar olika medier.
Kontaktperson: Birgitta Jansson, tel. 08-38 57 27
Hjärtebarnsföreningen
Projektet Sätt hjärtbarn i rörelse
786 000 kr för år 1 av 2
Genom kontakter med föräldrar och ungdomar vet man att skolsituationen för barn med hjärtfel särskilt inom ämnet idrott och hälsa behöver
utvecklas. Barnen utestängs ofta från friluftsdagar och aktiviteter utanför
klassrumsundervisningen. Hjärtebarnsföreningen har genom en förstudie
undersökt föreutsättningarna för ett projekt som skall drivas tillsammans
med fyra universitetssjukhus. Man skall på varje ort (Lund, Göteborg,
Stockholm och Umeå) finna 5–10 barn som har liknande form av hjärtfel
och funktionshinder. Varje grupp skall träffas under tre terminer och
genomföra olika former av rörelseaktiviteter med syfte att känna rörelseglädje. Föräldrarna är en viktig del i projektet och projektledaren skall ha
stor kontakt med föräldrar och sjukgymnast/idrottslärare för att entusiasmera och diskutera hinder och möjligheter. Två nationella läger skall
också genomföras. Inom projektet skall man försöka etablera studiecirklar kring rörelse för barn med hjärtfel. Studiecirklarna skall erbjudas föräldrar, assistenter till barn med hjärtfel, idrottslärare och intresserade från
idrottsföreningar.
Kontaktperson: Peter Nordqvist, tel. 08-442 46 54
Hushållningssällskapens Förbund
Projektet Barnmatsinformation för barndomsdöva, teckenspråkiga föräldrar
200 000 kr
I Sverige finns idag ca 10 000 män och kvinnor som är barndomsdöva
och har teckenspråk som sitt första språk. Att inte höra, att inte kunna
följa med i all information som ges ute i samhället, både skriftligt och
muntligt, gör att man inte får tillgång till samma information och kunskap som hörande får. Hushållningssällskapet har när man utbildar föräldrar i livsmedelskunskap och matlagning märkt att barndomsdöva föräldrar som har småbarn har ett stort behov av att få speciellt riktade utbildningar, dvs. utbildningar på teckenspråk, när det gäller barnens mat.
De behöver få tillgång till samma information som hörande föräldrar.
Målet med projektet är att utveckla och testa en arbetsmodell för hörselskadade och döva familjer med småbarn i samarbete med Hörsel- och
dövverksamheten i Västra Götalands Regionen. Projektet kommer att

99

utvärderas för att se om arbetssättet är en bra modell för framtida kun- Skr. 2003/04:125
skapsöverföring när det gäller döva familjer. Hushållningssällskapet har Bilaga 2
kontaktat Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) som är medsökande i projektet.
Kontaktperson: Margareta Frost Johansson, tel. 0322-147 05
Rapunzel Ek. förening
Projektet Kvinnor på väg – att vara förälder
300 000 kr
Föreningen har i ett tidigare treårigt projekt sett och reagerat på utvecklingen de senaste 20 åren inom skola, barnomsorg och social välfärd.
Föreningen ville med sin modell försöka skapa ett förebyggande synsätt
inom kommunerna (fem kommuner i Värmland: Hagfors, Munkfors,
Torsby, Sunne och Arvika) som på sikt ger både en bättre ekonomi och
ett större människovärde. Grunden för projektet var tanken att inom varje
mamma finns en önskan att kunna ge kärlek och kunskap till sitt barn och
man ville bl.a. visa på svårigheter och möjligheter i föräldrarollen, hjälpa
mammorna att sätta gränser och hålla dem, plocka fram mammornas
egna resurser och skapa förtroende för myndighetspersoner. Föreningen
vill nu under två år sammanställa och sprida de kunskaper och erfarenheter som projektet gett. Bl.a. skriver man en bok om modellen som
växte fram tillsammans med de kvinnor och barn som har deltagit i projektet. Genom att arbeta enligt denna modell kan kommunerna erbjuda
fler stöd eftersom den är kostnadseffektiv. Det handlar om förebyggande
arbete med barn och föräldrar i riskzonen. Finansiering sker bl.a. genom
Länsarbetsnämnden/Försäkringskassan, Socialtjänsten, Länsstyrelse, EU
mål 1 och ESF.
Kontaktperson: Ewa Forsberg, tel. 070-665 03 14
Riksförbundet Attention
Informationsprojekt avseende ADHD, DAMP och närliggande funktionshinder
985 000 kr för år 2 av 3
Riksförbundet Attention är en rikstäckande handikapporganisation för
barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder samt
deras anhöriga. Förbundet vill förbättra villkoren i samhället för barn,
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Behovet av
grundläggande information om de neuropsykiatriska funktionshindren är
mycket stort. Det övergripande syftet med informationsprojektet är att
öka kunskaperna och förståelsen för ADHD, DAMP, Tourettes syndrom
och närliggande neuropsykiatriska funktionshinder hos de som har dessa
funktionshinder själva, deras anhöriga och hos olika samhällsföreträdare
som kommer i kontakt med dessa personer. Projektets mål är bl.a. att
utarbeta en informationsstrategi, att nå de funktionshindrade och deras
anhöriga med kunskap om funktionshindrets innebörd samt hur svårigheterna kan övervinnas, att öka förståelsen för neuropsykiatriska funk100
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för att ge ett individuellt anpassat stöd inom skola, vård och omsorg.
Bilaga 2
Kontaktperson: Ann-Christin Sandberg, tel. 08-24 17 85
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Föräldraboken
1 323 000 kr för år 2 av 3
Föräldraboken som tagits fram av barnmisshandelkommittén har omarbetats, trycks, förvaltas och distribueras sedan hösten 2002 av Riksförbundet BRIS. Beställningarna kommer främst från förskolor, barnavårdscentraler och vårdcentraler. Beställningarna är oftast på svenska och lätt
svenska därefter kommer arabiska, nordkurdiska, turkiska, somaliska,
sydkurdiska, engelska, persiska och spanska.
Kontaktperson: Gunilla Awramidis, tel. 08-598 888 32
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Utarbetande av handledarmanual till BRIS-boken
200 000 kr
BRIS vill göra en handledarmanual till BRIS-boken. Boken är tänkt att
användas i låg- och mellanstadieskolorna i Sverige som ett pedagogiskt
redskap i undervisningen. Manualen är tänkt att ge vuxna som arbetar i
skolan idéer om hur boken kan användas när man pratar om allvarliga
ämnen på ett positivt och konstruktivt sätt.
Kontaktperson: Gunilla Awramidis, tel. 08-598 888 32
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället, Region Nord
Projektet Att samtala med barn – för barnens skull
300 000 kr för år 2 av 3
BRIS region Nord vill genomföra en utbildningssatsning som syftar till
att utveckla förmågan att lyssna till och samtala med barn, att hitta praktiska tillämpningar för ett barnperspektiv. Målgruppen är anställda inom
skola, socialtjänst, hälso/sjukvård och polis – personer som i sitt arbete
möter barn och ungdomar. Satsningen är begränsad till kommunerna i
Västerbottens län. Genom att skapa förutsättningar för ett bättre bemötande från samhällets aktörer, dvs. de vuxna som yrkesmässigt möter
barn och ungdomar, kan unga människors situation stärkas och särskilt
de som på olika sätt far illa och behöver samhällets stöd.
Kontaktperson: Martin Höög, tel. 090-203 65 25
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Riksföreningen för familjer med Hepatit-B bärande barn (RFHB)
Utvecklingsprojekt för Hepatit-B-bärande barn
150 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

RFHB har direkta kontakter med barn som är bärare av hepatit B och
deras familjer. I detta utvecklingsarbete har föreningen omfattande kontakter med bl.a. kommuner, hälso- och sjukvården samt statliga myndigheter. Föreningen vill genomföra tre delprojekt. Man vill utveckla och
skapa nya nätverk mellan Riksföreningen och berörda institutioner. Man
vill göra en kunskapsinsamling som dokumenteras i lättillgängliga broschyrer om nya behandlingsformer, kost och motion m.m. Ett delprojekt
rör barn som dessutom har ett omfattande utbildnings- och informationsbehov, t.ex. tonåringar med invandrarbakgrund. Ett annat delprojekt rör
barnomsorg och socialförsäkring.
Kontaktperson: Inger Gustavsson, tel. 08-740 40 57
SISU Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation,
Västerbotten
Projektet I rörelse
150 000 kr
SISU i Västerbotten vill tillsammans med Länsbiblioteket i Västerbotten
genomföra ett ettårigt samarbetsprojekt för barn/ungdomar som idag är
aktiva inom idrottsrörelsen. Under projekttiden kommer SISU tillsammans med Länsbiblioteket att besöka ett antal skolor och där intervjua
barn/ungdomar om deras läsvanor. I projektet kommer man även att besöka skolbibliotek och idrottsföreningar samt intervjua kulturarrangörer,
m.fl. allt i syfte att finna vägar att locka barnen att komma i kontakt med
boken.
Kontaktperson: Tore Brännlund, tel. 090-17 24 50
Unga Örnars Riksförbund
Projektet Bästa Barnkommun
1 870 000 kr för år 3 av 3
Unga Örnar genomför tillsammans med Svenska FN-förbundet ett projekt för att arbeta fram en metod för att utse årets ”Bästa Barnkommun”.
Syftet med utmärkelsen är att höja kunskapsnivån och öka takten i arbetet med Barnkonventionen i kommunerna. Projektet skall visa på de goda
exemplen och förmedla redskap för förändring. Projektet skall
genomföras lokalt och centralt. Ett underlag skall tas fram hur man skall
få fram möjliga kriterier och metoder. Samarbete sker med pedagogiska/samhällsorienterade forskare.
Kontaktperson: Viktoria Sanberg, tel. 0911-929 67
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Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Borås
Projektet Att prata med skolungdomar om HBT-personer
86 000 kr
Syftet med projektet är att öka kunskapen och minska fördomarna som
finns vad gäller HBT-ungdomar (homo, bi- och transsexuella), samt att
stärka HBT- ungdomarnas självkänsla och förbättra deras livsvillkor.
Tanken är att RFSL i Borås skall inleda ett brett samarbete kring dessa
frågeställningar med lärarutbildning, gymnasieskolan och högstadiet.
Projektet är tänkt att genomföras i tre faser. Första fasen är att i samarbete med lärarutbildningar skapa verktyg för hur hantera HBT-frågor i
skolan. Den andra fasen är att i gymnasie- och grundskolan testa de slutsatser som projektet har kommit fram till under den första fasen. Slutligen under den tredje fasen skall man samla alla slutsatser och erfarenheter i en manual som skall kunna användas i framtida arbete med dessa
frågor. Manualen kommer att vara nätbaserad för att säkra tillgängligheten.
Kontaktperson: Andreas Nilsson, tel. 033-10 69 70
Studentkåren i Östersund
Projektet Kärlek och respekt
58 000 kr
Syftet med projektet är att studenterna skall få förståelse och känna
respekt för homo- och bisexuellas livssituation. Detta dels för att underlätta för sina kurskamrater att ”komma ut” och dels för att de som redan
är öppna med sin sexualitet skall trivas. Härvid kommer workshops, seminarier och föreläsningar att arrangeras. Som ett inslag i seminarier
kommer homosexuella präster, polismän och officerare att bjudas in för
att berätta om sina områden. Särskilt angeläget är försvarets medverkan
då Mitthögskolan delar campus i Östersund med Arméns tekniska skola.
Därtill kommer utbildning för studentkårens personal att anordnas då det
är av stor vikt att studentkåren kan hantera dessa frågor inte minst då de
arbetar med ungdomar dagligen.
Kontaktperson: Stefan Holmgren, tel. 070-235 37 07
Studieförbundet Vuxenskolan, avd. Internationellt Kulturcentrum
Projektet Celsius barn – ungdomar som forskar
145 000 kr för år 2 av 2
Projektet skall genom särskilda ämnesklubbar väcka intresse för studier
och forskning i olika ämnen, ge möjligheter för barn och ungdomar att
delta på riktigt i vetenskapligt arbete och fördjupa sina kunskaper samt
visa samband mellan verklighet och skolämnen. Ämnesklubbarna kommer att ledas av forskare, doktorander och forskarstuderande och bedrivas som eftermiddagsverksamhet för ett 50-tal barn och ungdomar
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mellan 12 och 18 år, i första hand barn med invandrarbakgrund och barn
från familjer med låg utbildning.
Kontaktperson: Greta Englund, tel. 08-14 33 40
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Handikapp
Ahlséns Forskningsinstitut
Projektet Ungdomar med hörselskada – inträde i livet efter gymnasieskolan
650 000 kr för år 2 av 3
Ahlséns Forskningsinstitut har fått medel för att tillsammans med Hörselskadades Riksförbund bedriva ett projekt med målgrupp ungdomar
med hörselskada. Man vill med detta projekt genom specialutformad utbildning och handledning ge ungdomar ökad självkänsla och stärkt identitet med sin hörselskada och därmed underlätta deras inträde i livet utanför gymnasieskolan, i synnerhet inträde till universitet/högskola och arbetsliv.
Kontaktperson: Erik Borg, tel. 019-602 14 49
Astma- och Allergiförbundet
Barnallergiåret 2003
1 695 000 kr för år 2 av 3
Syftet med projektet är huvudsakligen att uppmärksamma barns och
ungdomars allergier samt att öka medvetenheten i samhället om de möjligheter som finns för att underlätta vardagslivet och därigenom höja
livskvalitén för dem. Målet är där att bidra till att tillgänglighet, delaktighet och förståelse i samhället för barn och ungdomar med allergier utvecklas och förbättras. Den viktigaste insatsen under barnallergiåret
kommer att röra barn och ungdomar som elever.
Kontaktperson: Jan-Olof Jonsson, tel. 070-684 96 32
Astma- och Allergiförbundet
Matallergiprojektet
500 000 kr för år 2 av 3
Många människor är mycket beroende av att personal vid storkök som
t.ex. skola, äldreomsorg och sjukhus har god kunskap om matallergi och
som kan sköta specialkoster så att inga (ibland ödesdigra) misstag sker.
Förbundet som har utformat projektet efter samråd med Livsmedelsverket har med hjälp av sina s.k. födoämnesombud planerat utbildning av
personal vid skolor och andra storkök. Ett utbildningsmaterial håller på
att utformas i samråd med Livsmedelsverket. Utbildningar genomförs i
fyra regioner genom födoämnesombud från förbundet och produktombud
från Celiakiförbundet.
Kontaktperson: Ulf Brändström, tel. 08-506 282 00
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Blodcancerförbundet
Projektet Skapa Kraft
450 000 kr för år 2 av 2
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Att genomgå en benmärgstransplantation innebär en stor påfrestning för
patient och anhöriga. Många patienter får gott stöd från sina läkare, annan personal, familj och vänner men andra får inte samma stöd. Förbundet utvecklar nu stödverksamhet till patienter och anhöriga. Man vill försöka bygga upp ett patient- och anhörignät och påverka de stora sjukhusen och berörda avdelningar att förstå vikten av att samarbeta med förbundet för att utveckla stödverksamhet. Man skapar också ett faddersystem för blodcancersjuka. I projektet ingår bl.a. att undersöka om och
hur patienter och anhöriga är beredda att delta i nätverk och hur sjukhusen ställer sig till samarbete med sådana nätverk.
Kontaktperson: Marie-Louise Berglund, tel. 08-546 405 40
Celiakiföreningen i Norrköping
En patientskola för glutenintoleranta
100 000 kr
Föreningen i Norrköping bedriver som flera andra föreningar s.k.
Celiakiskolor för personer med glutenintolerans. Erfarenheterna visar att
särskilt kvinnor upplever mer tarmbesvär än männen. Föreningen skall
nu tillsammans med medicinkliniken i Linköping pröva en mer problembaserad utbildning som skall leda till ökad kontroll över glutenintoleransen.
Kontaktperson: Marie Dahlgren, tel. 011-31 78 28
Cochlea Implantat-föreningen
Projektet Ljudriket 2
108 000 kr
Föreningen vill i samarbete med Barnplantorna (Riksförbundet för barn
med Cochlea Implantat) göra en uppföljande bok om cochleaimplantat
(CI). Bakgrunden är att man 1995 gav ut en bok om cochleaimplantat
kallad ”På upptäcksfärd i ljudriket” där användare av CI berättade om
vägen mellan döv och hörande. CI-operationer var då en relativt ny metod och det behövs nu en uppföljande bok till användare, föräldrar till
döva och gravt hörselskadade barn och till personal inom vård och skola.
Den information som finns är främst apparatfirmornas tekniska informationsbroschyrer där det står väldigt lite om hur det fungerar för människor. Eftersom ett implantat inte går att pröva i förväg är det värdefullt
om den presumtive implantatbäraren kan få ta del av vad andra tidigare
opererade kan berätta. I dagsläget blir ca 60–70 % av alla döva barn CIopererade. Hörselskadades distrikt i Stockholms län och Hörselskadades
Riksförbund ställer sig bakom projektet.
Kontaktperson: Ulla Ståhlberg, tel. 08-645 31 32
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Dalarö Folkhögskola
Projektet Punktintensiven
846 000 kr
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Projektets syfte är att utveckla en metodik för intensivträning i punktskrift, att visa på nyttan och nödvändigheten av punktskrift för gravt synskadade och ge punktskriftsundervisning en plats som kunskapsämne
inom vuxenundervisningen. Målgrupperna är gravt synskadade vuxna
med behov av fördjupade färdigheter i punktskrift, dövblinda och lärare,
handläggare och synpedagoger som arbetar med gravt synskadade.
Kontaktperson: Kenneth Drougge, tel. 08-504 901 10
Dövas förening i Stockholm
DU-projektet
600 000 kr för år 3 av 3
Många döva utvecklingsstörda bor och arbetar tillsammans med hörande
utvecklingsstörda och kan inte kommunicera med dem. Ofta saknas
dessutom teckenspråkskunnig personal och kunskapen om dövas behov
är dålig. Föreningen arbetar tillsammans med kommunen för ett boende
och dagcenterverksamhet för döva utvecklingsstörda där personalen dels
skall vara teckenspråkkunnig, dels skall ha kunskap om döva
utvecklingsstördas särskilda behov. Föreningen bygger upp ett nätverk
bland omsorgspersonalen och informerar stadsdelsnämnderna om
gruppens behov, anordnar kurser och träffar för att döva skall få kunskap
om döva utvecklingsstörda, utarbetar informationsmaterial, och
rekryterar döva som kontaktmän och gode män för döva
utvecklingsstörda m.m.
Kontaktperson: Birgitta Martinell, tel. 90165-08-24 91 90
Folkuniversitetet i Karlstad
Projektet Yrkesutbildning till Specialassistent med inriktning mot
barn/elever med neuropsykiatriska funktionshinder
634 000 kr för år 1 av 2
Det finns ingen sammanhållen utbildning för elevassistenter med inriktning för elever som har diagnosen Autism, Aspergers syndrom, Tourettes
syndrom eller ADHD/DAMP. Kursverksamheten skall därför tillsammans med Riksföreningen Autism och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar utveckla en Kvalificerad Yrkesutbildning för
att möta, förstå och stödja barn/elever med neuropsykiatriska funktionshinder i skolvardagen. Projektet beräknas pågå under 2 år, brukarorganisationerna skall med sina erfarenheter påverka innehållet i utbildningarna. Utbildningen skall vara 40 veckor, en tredjedel av tiden auskulterar
eleverna i skolor som har barn med dessa problem.
Kontaktperson: Leif Gustavsson, tel. 070-235 59 37
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FUB:s Stiftelse ala
Projektet Medlemstidning för personer med omfattande utvecklingsstörning
250 000 kr
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FUB ger ut den lättlästa medlemstidningen Steget. Personer med omfattande utvecklingsstörning har dock svårt att förstå det som står i tidningen. Man vill därför pröva om man med hjälp av multimediateknik
kan göra innehållet mer tillgängligt.
Kontaktperson: Kerstin Göransson, tel. 08-660 82 84
Förbundet Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter
(FMLS) Norrbotten
Projektet Dyslexi i Norrbottens län
547 000 kr för år 3 av 3
Länsföreningen genomför tillsammans med FMLS-föreningarna i
Kiruna, Luleå, Boden, Kalix och Piteå samt ABF Norrbotten och Malmfältens Folkhögskola i Kiruna detta projekt vars syfte är att på olika sätt
nå alla personer med dyslexi i länet, informera om funktionshindret och
visa på vilka möjligheter till förändringar som finns. Man vänder sig bl.a.
till arbetsplatser och skolor.
Kontaktperson: Sören Karlsson, tel. 0920-976 90
Föreningen Ananke i Umeå
OCD-projekt i Västerbotten
1 023 000 kr för år 2 av 2
Tvångssyndrom är ett psykiskt funktionshinder som ca 2 % av Sveriges
befolkning drabbats och lider av. I svenska skolor finns idag alltför
många barn som har svårt att klara av sin vardag på grund av sin sjukdom. Ständiga tvångstankar och tvångshandlingar gör att man hamnar
utanför kamratgemenskapen. Genom information till företag, utställningar och uppsökande verksamhet till länets alla skolor kan man visa att
man inte behöver känna någon skam över att vara drabbad. Under det
andra projektåret vill föreningen ta fram information i form av en serietidning för att göra informationen lättillgänglig. I samband med att tidningen distribueras görs en annonskampanj i länet. Tidningen skall i ett
senare skede spridas till övriga skolor i landet i samarbete med Svenska
OCD-förbundet.
Kontaktperson: Jan Lundfedt, tel. 090-444 41
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Föreningen Artister och Musiker mot Tinnitus (AMMOT)
Utbildningsprojekt i hörsel och ljudsäkerhet riktat mot nyckelgrupper
bland ljudalstrare
839 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Föreningen har i samarbete med Hörselskadades Riksförbund under en
tvåårsperiod kartläggt, inititerat nätverk, undersökt metoder för att öka
medvetenheten om sambandet mellan höga musikljudnivåer och hörselskador hos följande nyckelgrupper: ljudtekniker och diskjockeys, musiker, arrangörer samt musiklärare. Syftet är att erbjuda förutsättningar
för en varaktig sänkning av ljudnivåer i musiksammanhang och därigenom förhindra fall av hörselskador och tinnitus. I projektet ingår bl.a. ett
symposium för såväl yrkesverksamma som studerande bland nyckelgrupperna, intresse- och fackföreningsrepresentanter, utbildningsansvariga, företrädare för berörda myndigheter, organisationer, utbildningsväsendet samt audiologisk expertis. Man skall under ett tredje
projektår implementera den kunskap man hittills fått. Man skapar och
initierar utbildning i hörsel- och ljudkunskap för ett antal av aktörerna
ibland ljudalstrare t.ex. i samarbete med musikhögskolan i Piteå, utbildningsdagar med SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation och ett stort antal rockkonsulenter – i samarbete med samordningsgruppen för musikorienterade studieförbund.
Kontaktperson: Marianne Flynner, tel. 08-442 32 97
Föreningen Attention i Kalmar
Studie av situationen för äldre med neuropsykiatriska funktionsstörningar
– ur ett psykologiskt perspektiv
198 000 kr
Ingen har tidigare studerat och kartlagt hur situationen ser ut för äldre
personer med neuropsykiatriska funktionsstörningar och detta är projektets huvudsyfte. Projektledaren i detta projekt gjorde under perioden
1988–1993 intervjuer med 94 vuxna (ålder 20–40 år) med diagnosen
MDB/DAMP framförallt genom intervjuer med deras föräldrar. 1993
lämnades arvsfondsmedel till ett projekt där de fem årens intervjumaterial sammanställdes. Projektet presenterades i en rapport med namnet
Barn med MDB/DAMP i barnomsorgen, skolan och vuxenlivet. Projektledaren har under tio års tid fortsatt följa gruppen genom intervjuer
en gång om året. Genom att sammanställa intervjuerna är avsikten nu att
finna både goda och dåliga exempel på situationen för den aktuella
gruppen. En enkät kommer också att skickas till vuxenpsykiatrin och
vuxenhabiliteringen runt om i landet. Man vill kunna peka på lösningar
för att hjälpa vuxna och äldre personer med olika typer av neuropsykiatriska funktionsstörningar i det svenska samhället. Inom arbetsmarknaden
är behovet stort att finna modeller på arbetssätt och stöd som gör att även
personer som är impulsiva, lättuttröttade och stresskänsliga kan fungera.
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Idag är majoriteten av dessa personer sjukskrivna eller förtidspensione- Skr. 2003/04:125
rade. Projektet kommer att föras ut på olika sätt genom en rapport, före- Bilaga 2
läsningar i samarbete med Studiefrämjandet och lokalföreningar inom
Attention i landet.
Kontaktperson: Lena Pettersson, tel. 0480-888 91
Föreningen Attention i Kristianstad
Projektet En särskild utställning om särskilda barn
227 000 kr för år 1 av 3
Föreningen framför att det är mycket viktigt att sprida kunskap om de
svårigheter barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder
har. Det är funktionshinder som inte syns utanpå men handlar om barn
som ofta upplevs som bråkiga, stökiga, besvärliga, asociala, impulsiva,
aggressiva, högljudda och underliga på olika sätt. Det behövs mer information och kunskap om dessa barn. Föreningen vill göra en utställning i
ord och bild om särskilda barn för att visa hur det är att vara förälder och
barn med dessa problem. Utställningen skall vara rörlig och visas i olika
offentliga lokaler/bibliotek i Skåne. En folder och ett informationsblad
om de olika funktionshindren, vilka hjälpinsatser och stöd som kan behövas i vardagen m.m. skall finnas tillgängligt.
Kontaktperson: Ann-Sofie Ekstrand, tel. 044-22 73 10
Föreningen Bokstavsbarn
Nepsa-projektet
150 000 kr för år 1 av 2
Föreningen är en anhörigförening för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och är ansluten till Riksförbundet Attention.
Föreningen ingår också i ett nätverk i Uppsala län som arbetar för att förbättra livsvillkoren för de som lever med en neuropsykiatrisk diagnos.
Okunskapen om neuropsykiatriska diagnoser är stor i samhället. Det är
ett komplicerat funktionshinder och det är vanligt att barnen har en
mycket låg självkänsla. Det övergripande syftet med detta projekt är att
förbättra livsvillkoren för de människor som lever med neuropsykiatriska
funktionshinder. Man vill med projektet öka kunskaperna om olika neuropsykiatriska tillstånd för tjänstemän och politiker i Uppsala län, öka
kunskaperna hos personalgrupper som kommer i kontakt med barnen och
ungdomarna i sin vardag t.ex. lärare, skolmåltidspersonal, fritidspersonal
men också socialtjänstens handläggare, poliser och vårdpersonal, man
vill förbättra samarbetet mellan brukare, kommun och landsting samt öka
kunskapen om nätverket och anhörigföreningarnas existens och visa
vilken resurs man kan vara. Exempel på aktiviteter är möten mellan olika
beslutsfattare, föreläsningar för yrkesverksamma, sammanställa en broschyr över nätverkets föreningar och sprida denna m.m. Samarbetspartners är Studiefrämjandet i Uppsala och Riksförbundet Attention.
Kontaktperson: Elisabeth Axberg, tel. 018-51 04 03
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Föreningen Furuboda
Projektet Unikum – Grundläggande konstutbildning för vanliga och
ovanliga människor
702 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Ett projekt där Föreningen Furuboda tillsammans med FUB i Sydöstra
Skåne och Österlens folkhögskola utvecklar en eftergymnasial konstutbildning för personer med utvecklingsstörning och som studerat på gymnasiesärskola. Målet är att skapa ett vidareutbildningsalternativ för målgruppen inom området bild och form. Deltagarna får förutom konstutbildning också pedagogisk utbildning så att de skall kunna fungera som
instruktörer och handledare inom t.ex. daglig verksamhet.
Kontaktperson: Jörgen Lennartsson, tel. 044-781 46 21
Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN)
En bok om oss och neurosedynets historia
590 000 kr
Föreningen skall göra en bok som belyser alla delar i Neurosedynkatastrofen, inte bara den medicinska. Boken skall svara på frågor från
forskare, journalister, studerande, skolklasser m.fl.
Kontaktperson: Björn Håkansson, tel. 0431-45 13 88
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
(FUB) Göteborg
Projektet Goda levnadsvillkor
580 000 kr för år 3 av 3
Projektets syfte är att belysa levnadsförhållanden för personer med grava
och omfattande funktionshinder och deras familjer i storstad och mindre
kommuner samt förbättra levnadsvillkoren genom att lyfta fram, beskriva
och sprida goda exempel. Man vill också ge möjlighet för denna målgrupp att utöva sina demokratiska rättigheter, stärka föräldrarna, höja
kunskapsnivån och förändra attityder hos personal, tjänstemän och politiker samt FUB-organisationerna. Man följer och beskriver familjer i
Göteborg, Härryda, Mölndal och Alingsås och ger dem möjligheter att
uttrycka önskemål om vad som är det goda livet. I projektet ingår också
att finna individuella lösningar som ger hela familjen stöd. Erfarenheterna återförs till kommunerna för deras planerings- och handläggningsarbete.
Kontaktperson: Anders Bergström, tel. 031-19 95 43
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Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
(FUB) Stockholm

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Projektet Tvärbanan – för alla medmänniskor
100 000 kr
Utmed Tvärbanan finns flera dagcenter där personer med utvecklingsstörning arbetar. De tar Tvärbanan till jobbet och när de skall dansa på
Fryshuset. FUB:s Stockholmsförening och SL/Connex vill utveckla samarbetet så att utvecklingsstörda skall kunna praktisera. Projektet skall
dokumenteras genom det dagliga arbetet på dagcentren (måleri, tryck,
foto och poesi). Verken skall ställas ut vid hållplatserna Alvik och
Gullmarsplan. Bilder och poesi av människor som annars inte märks så
mycket i samhället skall synas och visas upp, självkänslan och identiteten
hos arbetstagarna kan stärkas.
Kontaktperson: Karin Levander, tel. 08-411 83 16
Föreningen Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum
Projektet Handikapperspektiv i alla samhällssektorer
220 000 kr
Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum (jfr. HSO Kronoberg samt
SRF och DHR) skall tillsammans med Landstinget, Kommunförbundets
länsavdelning, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan
under hela handikappåret arbeta för att lyfta fram handikapperspektivet.
Idé- & Kunskapscentrum skall dels delta i myndigheternas vanliga utbildningar, t.ex. skall man i konferens om sophantering diskutera hur
sophanteringen skall göras tillgänglig för personer med funktionshinder,
dels genomföra egna konferenser och utbildningar.
Kontaktperson: Jan Karlsson, tel. 0470-71 10 50
Föreningen Sky High
Filmprojektet Livskraft
134 000 kr
Föreningens medlemmar är alla totalförlamade. Föreningen vill göra en
film som visar att man trots att man är totalförlamad ändå kan leva ett
aktivt liv. Filmen skall man använda när man besöker nyskadade vid de
stora regionsjukhusen men skall också visas för anhöriga och allmänhet
för ökad förståelse och kunskap om handikapp.
Kontaktperson: Conny Örnesved, tel. 08-629 27 88
Göteborgs Universitet, Barn- och ungdomspsykiatri
Utbildningar och konsultativa insatser kring vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder
1 700 000 kr för år 1 av 2
Göteborgs universitet, Barn- och ungdomspsykiatrin skall tillsammans
med Riksföreningen Autism, Svenska föreningen för tuberös skleros och
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Riksförbundet Attention sprida erfarenheterna av ett tidigare genomfört Skr. 2003/04:125
projekt som syftade till att skapa en modell för att upptäcka, utreda och Bilaga 2
habilitera vuxna med neuropsykiatriksa funktionshinder. Erfarenheterna
skall spridas genom ett team som skall ge fördjupad utbildning kombinerad med konsultativa insatser och praktisk handledning till den psykiatriska vården och till andra instanser som kriminalvård, försäkringskassa
och arbetsvård.
Kontaktperson: Maria Råstam, tel. 031-17 21 50
Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)
Projektet En samlad handikapprörelse i län och kommun
615 000 kr för år 2 av 3
Ett projekt vars syfte är att stimulera och utveckla samarbetet mellan
handikapporganisationerna i län och kommuner. Hur skall man samarbeta, i vilka frågor och med vilka mm. HSO skall hjälpa föreningarna
på läns- och lokal nivå med utbildning, information, material och erfarenhetsutbyte. Konkret innebär det dialog och erfarenhetsutbyte vid
centrala och regionala konferenser, sammanställning av informationsoch diskussionsmaterial, utarbetande av alternativa stadgeförslag m.m.
En viktig del av projektet avser grundutbildning av förtroendevalda i län
och kommuner. Grundutbildningen som skall ge kunskap i samhällskunskap, demokrati, bemötande, kommunikation och samverkan, har
utvecklats och prövats tillsammans med Sisus. Den bedrivs i samverkan
med folkhögskolor som halvdistansutbildning.
Kontaktperson: Stefan Åkerberg, tel. 08-546 404 00
Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)
Projektet Funktionshinder och mänskliga rättigheter
2 465 000 kr för år 2 av 3
Handikappförbundens samarbetsorgan genomför ett nationellt projekt om
funktionshinder och mänskliga rättigheter. HSO skall utveckla övervakningssystem för att kunna identifiera vad som är brott mot de mänskliga
rättigheterna och hitta system för att samla in information och finna former för hur detta skall kunna avrapporteras och följas upp nationellt
m.m. Samarbetsorganet skall också förbereda, genomföra och följa upp
aktiviteter under handikappåret 2003.
Kontaktperson: Maryanne Rönnersten, tel. 08-546 404 00
Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)
Utveckling av intern och extern idédebatt på Internet och i seminarieform
300 000 kr för år 3 av 3
HSO bygger upp en nyhets- och informationskanal på Internet. Man har
under de två första åren utvecklat en debattjänst på Internet och har försökt genomföra ideologiseminarier för att stimulera även den enskilde
individen eller myndighetsföreträdaren, med eller utan funktionshinder
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att delta i handikappolitisk debatt. Under det tredje året vill man även Skr. 2003/04:125
starta en skrivar- och debattskola för att stimulera även ovana att våga Bilaga 2
delta i ideologisk debatt.
Kontaktperson: Stefan Eklund-Åkerberg, tel. 08-546 404 00
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Blekinge län
Projektet Familjen i centrum
80 000 kr
Handikappföreningarna i Blekinge och SRF Blekinge skall under året ge
kunskap till allmänhet, personalgrupper och beslutsfattare om funktionshindrades vardag. Samarbetspartner är Landstinget i Blekinge och länets
fem kommuner. Man skall arrangera seminarier där personer med funktionshinder och deras föräldrar kan presentera möjligheter och hinder.
För att skapa möten mellan hjälpmedelstillverkare och dem som använder hjälpmedel arrangeras också Prova-på-dag m.m.
Kontaktperson: Gun Wahlström, tel. 0454-144 19
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Gävleborg
Projektet Budkavle 2003
172 000 kr
HSO Gävleborg skall tillsammans med DHR och SRF Gävleborg,
Gästrike/Hälsinge Handikappidrott, Landstinget, Kommunförbundet
m.fl. genomföra en rad aktiviteter under handikappåret. Bland annat skall
man arrangera Skolidrottstävlingar och Handikappidrottens dag, genomföra informationsinsatser, ge kunskap om olika funktionshinder till beslutsfattare m.fl. genom seminarier m.m.
Kontaktperson: Karin Östling, tel. 070-376 67 22
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Jönköpings län
Projektet Europeiska handikappåret i Jönköpings län
300 000 kr
Samarbetsorganet skall tillsammans med landstinget, försäkringskassan,
kommunförbundets länsavdelning och Ädelfors folkhögskola genomföra
olika aktiviteter. HSO skall genomföra Handikapprörelsens dag i bl.a.
Jönköping och Eksjö, arbeta tillsammans med Hälsohögskolan och gå ut
i skolorna med information om olika funktionshinder. Ädelfors folkhögskola skall genomföra en tredagarsfestival som skall samla personer med
funktionshinder, allmänhet, politiker och tjänstemän för ömsesidigt informationsutbyte vid kurser, seminarier och workshops samtidigt som
man kan ta del av underhållning som musik, teater, dans.
Kontaktperson: Roland Björn, tel. 036-15 28 70
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Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Stockholms
kommun
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Projektet En stad för alla
300 000 kr
Kommun-HSO skall tillsammans med DHR Stockholm, SRF Stockholm
och SDF Stockholm sammanställa informationsmaterial för att ge kunskap till politiker och beslutsfattare om behov av att göra staden tillgänglig för personer med funktionshinder. Materialet skall spridas genom utbildningsdagar för beslutsfattarna och för handikapprörelsen. Till projektet är knutet en fotoutställning med personer med funktionshinder, de
flesta rullstolsanvändare. Personerna på bilderna skall vara attraktiva,
sexiga och ha så roligt att betraktarna skall känna ”Å jag vill också vara
med, Tänk om jag också satt i rullstol!”
Kontaktperson: Karl Henrik Jarenius, tel. 08-647 00 67
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Västerbottens län
Projektet Aktiviteter under Europeiska handikappåret
264 000 kr
HSO Västerbotten skall tillsammans med Västerbottens handikappidrottsförbund, Solviks Folkhögskola, HSO Storuman och Hörselskadades Riksförbund, Åsele, Landstingets Handikappförvaltning och Umeå
kommun genomföra aktiviteter för att lyfta fram funktionshindrades
möjligheter, behov och rättigheter. Här ingår seminarier kring FN:s Standardregler, handikappidrott, flexibelt lärande och distansundervisning,
rehabilitering, prova på verksamhet m.m.
Kontaktperson: Roland Nordlund, tel. 090-13 53 50
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Västerbottens län
Projektet Samordning av funktioner i Västerbotten för hållbara strukturer
580 000 kr för år 1 av 2
Projektets syfte är att utveckla ett permanent nätverk för samverkan/samarbete mellan handikapprörelsen i länet och myndigheter,
kommuner, landsting samt arbetsmarknadens parter för ökad kunskap om
människor med funktionshinder och deras villkor med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Nätverket skall omfatta hela länet med 15
kommuner och 33 länshandikappföreningar. Det planerade nätverket
skall ge deltagarna stöd för att gå djupare in i den egna organisationen/
myndigheten för att ge fler handikappkompetens (så att den inte försvinner när en tjänsteman flyttar). Genom nätverket skall myndigheterna
bättre kunna ta del av handikapprörelsens kunskaper och erfarenheter.
Projektet beräknas pågå under två år.
Kontaktperson: Birgit Högberg, tel. 090-13 53 50
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Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Västernorrlands
län
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Projektet Europeiska handikappåret 2003
150 000 kr
Man skall under handikappåret ge information och upplysning till medborgarna i länets kommuner om mänskliga rättigheter och om människors lika värde genom utbildningar för politiker och förtroendevalda
samt etiska samtal i skolan.
Kontaktperson: Lennart Boström, tel. 0660-839 00
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Västmanland
Aktiviteter i samband med Handikappåret
150 000 kr
HSO Västmanlands län skall tillsammans med kommun och landsting
sprida kunskap om FN:s standardregler till allmänheten och olika personalgrupper och bygga nätverk mellan handikapporganisationerna och
myndigheterna.
Kontaktperson: Eva Hammarsten, tel. 021-610 39
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Östergötlands
län
Handikappvecka med tema Mänskliga rättigheter
140 000 kr
Samarbetsorganet skall under handikappåret genomföra en handikappvecka med temat Mänskliga rättigheter. Under veckan vill man nå allmänhet, politiker och tjänstemän genom mässor, seminarier, konferenser
och konsert.
Kontaktperson: Agneta Lindqvist, tel. 0120-357 24
Handikapphistoriska Föreningen (HHF)
Projektet Handikapphistoriskt Center
2 800 000 kr för år 2 av 3
Handikapphistoriskt Center skall vara ett forum och en samlingspunkt för
alla handikapphistoriskt intresserade och forskare och en resurs för
yrkesverksamma inom olika områden. Ett sådant center skall göra det
möjligt för utredare, studerande, journalister, människor med funktionshinder, forskare, organisationer m.fl. att få en samlad information inom
området. Det finns hos handikapporganisationerna ett omfattande material som på olika sätt beskriver funktionshindrade människors levnadsvillkor och livsöden. Materialet är mycket splittrat och inte alltid så tillgängligt, centret ger därför kunskap i arkivhantering. Centrets databas
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skall innehålla uppgifter om arkivbestånd, relevant skönlitteratur, uppsat- Skr. 2003/04:125
ser, forskningsrapporter, avhandlingar, foto- och bildbank, dialogfunk- Bilaga 2
tion m.m. Centret skall också anordna seminarier, medverka vid utställningar, ge förslag till forskningsområden m.m.
Kontaktperson: Kristina Söderlind Penton, tel. 018-24 78 05,
0709-90 41 03
Handikappkommittén i Västra Götalandsregionen
Aktiviteter i Västra Götalandsregionen under Europeiska Handikappåret
250 000 kr
Västra Götalandsregionen skall tillsammans med regionens handikapporganisationer och handikappidrottsföreningar samt regionens kommuner
genomföra en mängd aktiviteter under handikappåret. Bland annat skall
man utarbeta ett informations-/utbildningsprogram som skall användas i
grund- och gymnasieskolorna, genomföra uppsatstävlingar, idrottstävlingar och utställningar. Man skall informera massmedia om aktiviteterna, ge uppslag till tidningsartiklar, använda sig av info på mjölkpaketen, genomföra en kunskapsdag om tillgängliga lekplatser, stimulera till
motionsgrupper m.m.
Kontaktperson: Elisabet Ljungström, tel. 0521-27 58 15
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne
Projektet Brukarkvalitet
455 000 kr för år 1 av 2
Samarbetsorganet pekar på att personalbrist, besparingar och omstruktureringar har försämrat omsorgs- och omvårdnadskvalitén för funktionshindrade i många kommuner. Samtidigt är det svårt för politiker och
tjänstemän att se och följa upp vilken effekt olika beslut får för brukarna.
I de kvalitetsinstrument som används, är det personalen som definierar
kvaliteten, vilket gör att många för brukarna viktiga kvalitetsfaktorer
kommer i skymundan. HSO Skåne skall därför tillsammans med Bjuvs
kommun försöka identifiera vad som är viktigast för brukarna för att de
skall uppleva kvalitet och få en service som sker på deras villkor men
också synliggöra hur olika beslut påverkar kvalitén på handikappinsatser.
Kontaktperson: Lars Gustavsson, tel. 042-12 97 46
HJÄRNKRAFT – Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade
Projektet Individuell Plan – en rättighet
285 000 kr
Personer som drabbats av hjärnskada behöver ofta insatser genom kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling vilket ställer stora
krav på samordning och kontinuitet. Föreningen vill därför efter att ha
samlat uppgifter genom en enkät, samla brukare och anhöriga till ett
seminarium kring individuell plan för att fler personer med hjärnskada
och deras anhöriga skall få kunskap om att de har rätt att få en individuell
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plan, om nyttan med en sådan plan och hur man skall gå till väga för att Skr. 2003/04:125
få en sådan plan upprättad.
Bilaga 2
Kontaktperson: Marie-Jeanette Bergvall, tel. 08-447 45 30
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (HL)
Projektet För friskare hjärtan i primärvården
490 000 kr för år 1 av 2
Förbundet vill under två år pröva en ny metod i folkhälsoarbetet för att
förbättra vården för personer som på grund av ohälsosam livsstil riskerar
att dö i hjärtsjukdom i för tidig ålder eller riskerar att utveckla ett
kroniskt funktionshinder. Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken och svarar för 30 procent av alla dödsfall och erfarenheterna bland
förbundets medlemmar är att de behöver mer hjälp för att de själva skall
kunna förbättra livsstilen. Förbundet vill ta fram ett studiematerial med
fakta om hälsa, hjärtsjukdom och livsstilsförändringsarbete som skall användas i lokalföreningarna och av enskilda. Man vill producera en patientversion av nationella riktlinjer i samverkan med Socialstyrelsen och i
samverkan med en medicinsk expertgrupp utveckla ett material som personal på vårdcentraler skall använda för att analysera riskfaktorer för
ohälsa hos målgruppen. Speciella funktionärer i föreningarna, s.k. eftervårdsombud skall få information och utbildning så att de på ideell basis
skall kunna samverka med berörda vårdcentraler.
Kontaktperson: Lars-Åke Karlsson, tel. 08-556 062 11
Härnösands Folkhögskola
Projektet Teknikutveckling och samordning inom teckenspråksområdet
2 500 000 kr för år 3 av 3
Ett samarbetsprojekt mellan Härnösands folkhögskola och Sveriges
Dövas Riksförbund m.fl. Eftersom teckenspråket är ett ungt officiellt
språk i Sverige saknas undervisningsmaterial. För att få en gemensam
plattform för spridning och användning av det visuella undervisningsmaterial som framställts utrustas folkhögskolor med teckenspråksutbildning med digitala språkboxar i form av datorer i ett lokalt nät som är tillgängligt för lärare och kursdeltagare och därmed ger nya möjligheter till
pedagogik och utveckling. Dessa lokala nät kan sedan anslutas till Internet. Material som framställs i andra projekt och eget inspelat material
kan sedan anslutas med hjälp av det program som tas fram vilket gör det
möjligt att kontinuerligt förnya och utveckla utbildningsverksamheten.
Kontaktperson: Kjell Forsvall, tel. 0611-55 46 12
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Härnösands Folkhögskola
Projektet TOLKMAT – Materialframställning för teckenspråksutbildning
inom folkhögskolan
1 500 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Ett projekt som genomförs tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund och föreningen VIS (Vuxendöva i Sverige). Projektets syfte är att
framställa material i digital form för teckenspråkstolkutbildning som
genomförs vid sju folkhögskolor. TÖI (Stockholms universitets Tolkoch översättarinstitut) är medfinansiär.
Kontaktperson: Kjell Forsvall, tel. 0611-55 46 12
Härnösands Folkhögskola
Projektet Tolkmetodutveckling
450 000 kr för år 1 av 3
Tolkar möter brukare i alla åldrar, från alla samhällsklasser och kulturer,
med och utan funktionshinder. De olika tolkarna har mycket gemensamt;
de måste få kommunikationen att fungera och de tolkar för grupper som
är en minoritet i förhållande till samhället i stort. Tolkarna ställs ständigt
inför etiska frågeställningar och de måste fatta snabba beslut. Alla tolkar
möter likartade rättighetsproblem som handlar om demokrati och rättvisa. Mellan tolkutbildningarna finns statusskillnader på grund av olika
möjligheter till fasta anställningar, utbildningens längd m.m. Därför
borde erfarenhetsutbyte utbildningarna emellan vara utvecklande och
höja kvaliteten på utbildningarna. Härnösands folkhögskola skall nu tillsammans med Västernorrlands Dövas Länsförbund, SRF Ångermanland
och Vuxendöva i Sverige, Tolk- och Översättarinstitutet, Mo Gårds
Folkhögskola, Strömbäcks folkhögskola och Åsa Folkhögskola under en
treårsperiod genom seminarier och ökad samverkan mellan utbildningarna på folkhögskolan och med andra folkhögskolor m.m. utveckla tolkutbildningarna för bättre kvalitet och förståelse för varandras områden.
Kontaktperson: Kjell Forsvall, tel. 0611-55 46 12
Hörselskadades distrikt i Jönköpings län
Projektet Kontakt med hörselskadade i arbetslivet
435 000 kr för år 1 av 2
Genom kontakter med företagsvård och arbetsgivare skall distriktet
uppmärksamma problemen för hörselskadade i arbetslivet och visa på
möjliga lösningar, både tekniska och sociala som bemötande m.m.
Kontaktperson: Margareta Holmdahl, tel. 036-36 31 45
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Hörselskadades distrikt i Skåne
Projektet Kartläggning av invandrare med hörselnedsättning i Malmöområdet
372 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Malmös befolkning har ett stort inslag av invandrare. Det finns anledning
att tro att en inte obetydlig del av dem har någon grad av hörselnedsättning. Hörselskadades Riksförbunds distrikt i Skåne skall i en förstudie ta
fram underlag, bygga upp nätverk och skapa kontakt med instanser som
har erfarenhet av hörselskadade/döva invandrare. Det långsiktiga målet
är att sprida information bland invandrare om det svenska samhällets
ansvar för människor med funktionshinder, synen på funktionshindrade
och särskilt människor med hörselnedsättning för att på så sätt underlätta
deras integration i det svenska samhället. Samtidigt är förhoppningen att
förbättra samhällets kunskaper om denna grupp, vilket kan leda till ett
bättre bemötande och ansvarstagande. En informationsbroschyr skall tas
fram som skall översättas till de fyra största invandrarspråken och information skall spridas bland invandrarföreningar, medborgarkontor,
bibliotek och andra allmänna platser.
Kontaktperson: Maria Lindgren, tel. 070-584 40 64
Hörselskadades förening i Stockholm (HiS)
Projektet Utsatthet och diskriminering av personer med hörselskador i
Stockholm
295 000 kr
Föreningen skall vända sig till personer som har hörselskada i åldrarna
20–65 år och framför allt till dem som arbetar inom förskolan och skolan
i Stockholm. Målet är att genom samtal i grupp och information försöka
minska risker för mobbning och utslagning. I projektet ingår också samarbete med respektive fackliga organisationer och rektorer. Erfarenheterna från samtalen skall användas för att ta fram en metodplan för
framtida arbete.
Kontaktperson: Johnny Sköldvall, tel. 08-91 32 89
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Uppbyggnad av ett nationellt tvärvetenskapligt forum för brukare och
forskare inom hörselområdet
485 000 kr för år 2 av 2
Förbundet arbetar tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet och Centrum
för Kommunikationsvetenskap för att bygga upp ett forum för debatt
mellan brukare, verksamhetsföreträdare och forskare inom hörselområdet
i syfte att nå fram till en mer behovsinriktad och tvärvetenskaplig forskning och en förbättrad information om forskningsresultat till brukare,
verksamhetsföreträdare och allmänhet. I projektet ingår seminarier och
utbildning.
Kontaktperson: Kerstin Torstensson, tel. 08-457 55 00
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Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Dialogprojektet
1 220 000 kr för år 1 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Med detta projekt vill man bryta traditionella kommunikationsmönster i
hörselklass. I projektet ingår i första hand fem stora kommunala hörselskolor. Det nyskapande i projektet är perspektivet att inte låta teknik och
invanda mönster hindra utvecklingen av dialogiska arbetssätt för hörselskadade, och att hörselskadade elever inte skall falla in i roller av att
vuxna styr alla dialoger i klassrummet. I detta projekt skall skolledaren
anmäla sig själv och sin skola att aktivt ingå och blir därmed en mycket
viktig faktor för att projektets mål skall få genomslagskraft på skolan.
Man vill bedriva projektet i tre år och planerar att under det sista projektåret fokusera utvecklingen på elever med cochlea implantat (CI) som är
en relativt ny grupp av elever med hörselnedsättning. Samarbetspartners
är Specialpedagogiska institutet samt Comfort Audio som bidrar med
hörselteknisk support.
Kontaktperson: Kerstin Torstensson, tel. 08-457 55 00
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Projektet Kartläggning av tecken som stöd, TSS
300 000 kr för år 3 av 3
Tecken som stöd, TSS är ett kommunikationssätt för dem som i vuxen
ålder fått en hörselnedsättning eller dövhet och därför behöver stödja det
talspråket med tecken. Det saknas beskrivningar av TSS som sådant och i
vilka situationer man använder TSS. Det innebär bl.a. att man har olika
tecken i olika delar av landet. Hörselskadades Riksförbund genomför
därför i samråd med VIS–Förbundet Vuxendöva i Sverige och tillsammans med hörselvården en kartläggning av TSS, man filmar TSS-användare (både hörselskadade och deras anhöriga) och analyserar inspelningarna semantiskt och grammatiskt av såväl den talande som den tecknade delen. Analysen sker vid institutionen för lingvistik i Göteborg.
Kontaktperson: Kerstin Torstensson, tel. 08-457 55 00
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Projektet Utvärdering av tre interaktiva träningsprogram för hörselskadade
415 000 kr
Hörselskadades Riksförbund har i ett tidigare arvsfondsprojekt utvecklat
tre datorbaserade, självinstruerande interaktiva kurser för personer som
blivit hörselskadade i vuxen ålder. Programmen ger baskunskaper inom
kommunikationsområdena Avläsning (läppavläsning), Hörträning, Hörtaktik samt TSS (Tecken Som Stöd-metoden). Förbundet som ser programmen som viktiga instrument för självträning vill nu utvärdera programmens funktion och effekt och även utvärdera hur programmen förts
ut till användare och hörselkliniker. Utvärderingen skall ske genom enkäter till brukare, medlemmar och personal. Man vill också pröva om
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programmen är lämpliga att använda i samband med hörapparatanpassning.
Kontaktperson: Göran Lagerbäck, tel. 08-457 55 00

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

KFUM, Norrbyskär i Umeå
Projektet Pathfinder
800 000 kr för år 3 av 3
Multipel Skleros, MS är en inflammatorisk sjukdom som är begränsad
till centrala nervsystemet. Det är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna bland unga människor i Sverige. Det övergripande syftet med
detta projekt är att genom kompetensstärkande åtgärder skapa förutsättningar för den enskildes återinträde på arbetsmarknaden och öka individens sociala och ekonomiska handlingsfrihet. Målgrupp är personer 20–
40 år med MS. Personerna är antingen arbetslösa, sjukskrivna eller i behov av en mer anpassad arbetsuppgift. Projektet leds av KFUM
Norrbyskär och det bildas en referensgrupp som består bl.a. av Försäkringskassan, AMI, Neurologiskt Handikappades Riksförbund,
Björkgården, Umeå kommun och Västerbottens landsting.
Kontaktperson: Stefan Hildingsson, tel. 090-12 37 00
Landstinget i Halland
Projektet Europeiska handikappåret i Halland
200 000 kr
Landstinget Halland skall tillsammans med Handikappförbundens samarbetsorgan, Synskadades Riksförbund, Friluftsfrämjandet och kommunerna i Halland samarbeta kring områdena information, bemötande och
turism/fritid. Man vänder sig till skolor och övrig barn- och ungdomsverksamhet, personal och beslutsfattare inom kommuner och övriga
myndigheter, förtroendevalda, media, näringslivet m.m. Bland aktiviteterna som sprids under handikappåret finns utbildningsdagar där handikapporganisationerna utbildar förtroendevalda och personal, konferenser
om talhandikapp och synskador, skärmutställningar, konferens om rehabilitering med NHR och berörda myndigheter, konferens om tillgänglighet med Barnkulturbiennal med föreläsningar kring funktionshinder, gatufestival och kulturfestival med funktionshindrade personer som aktörer.
Kontaktperson: Yvonne Emanuelsson, tel. 035-13 48 38
Landstinget i Jämtlands län
Projektet Handikappåret i Jämtlands län
150 000 kr
Landstinget skall tillsammans med Handikappsamverkan i Jämtlands län
(HSO), Synskadades Riksförbund i Jämtland och Handikappidrotten
under tre veckor spridda över handikappåret arbeta för att belysa och
väcka förståelse för funktionshindrade m.m. Aktiviteterna konferenser/möten/seminarier genomförs av handikapporganisationerna och kom-
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munerna. Folkhögskolorna och Mitthögskolan deltar i aktiviteterna på Skr. 2003/04:125
olika sätt.
Bilaga 2
Kontaktperson: Ambjörn Sandler, tel. 063-443 03
Landstinget i Kalmar län
Projektet Europeiska handikappåret
187 000 kr
Landstinget och Handikappföreningarnas samarbetsorgan skall öka medvetenheten och kunskapen hos ansvariga aktörer om den koppling som
finns mellan funktionshinder och mänskliga rättigheter och om det ansvar man har – var och en inom sin sektor. Man skall genomföra aktiviteter spridda över hela handikappåret, bl.a. konferenser och föreläsningar
om osynliga funktionshinder, om tillgänglighet, bemötande och design
för alla, arbete, sysselsättning, hälsa, vård och omsorg, idrott för funktionshindrade
Kontaktperson: Christer Andersson, tel. 0480-842 46
Landstinget i Sörmland
Handikappåret i Sörmland
150 000 kr
Landstinget skall tillsammans med HSO Sörmland, kommunförbundets
länsavdelning och länets nio kommuner genomföra tre handikappting;
möten mellan personer med funktionshinder, deras anhöriga och ansvariga politiker, en vandringsutställning där HSO tillsammans med Synskadades Riksförbund och Handikappidrotten ger kunskap om olika
funktionshinder och organisationerna, en HSO-tidning och seminarier för
att uppmärksamma funktionshindrades situation, möjligheter och behov.
Kontaktperson: Göran Gustavsson, tel. 0155-24 58 66
Landstinget i Örebro län
Projektet Dövblindcentrum i Örebro
669 000 kr för år 1 av 3
Örebro är ett centrum i Sverige för personer med kommunikationshandikapp. Det sker en kontinuerlig inflyttning av unga dövblinda till Örebro.
Kommun och landsting har ett nära samarbete med Föreningen Sveriges
Dövblinda i Örebro konstaterat att det behövs ett dövblindcenter där föreningen aktivt deltar i verksamheten och där kommun och landsting tillsammans kan ge såväl dagverksamhet som samordnad habilitering/rehabilitering, social samvaro, råd och stöd, information om funktionshindret, aktivitetsprogram, anhörigstöd m.m.
Kontaktperson: Kerstin Brandell, tel. 019-602 72 69
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Landstinget i Örebro län

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Projektet Europeiska handikappåret 2003 i Örebro län
150 000 kr
Landstinget skall tillsammans med DHR-, HSO-, och SRF-distrikten och
länets kommuner under hela året genomföra olika aktiviteter för att uppmärksamma funktionshindrade människors livssituation hos dem som har
ansvar för planering och samhällsbyggande och andra som i sitt arbete
möter personer med funktionshinder samt ungdomar som skall forma
morgondagens samhälle
Kontaktperson: Carina Falk, tel. 019-602 71 56
Länshandikapprådet i Dalarna
Projektet Europeiska handikapprådet
55 000 kr
Länshandikapprådet skall tillsammans med HSO utveckla kvalitetssystem för tillgänglighet och bemötande, ljudsätta landstingets hemsidor,
tillgänglighetsanpassa skyltning och information, genomföra informationsaktiviteter (artikelserie, lokalradio, annonser m.m.), i fokusgrupper
ta reda på unga funktionshindrades syn på tillgänglighet och bemötande,
utställning och konferens ”Reparation av hjärnan” m.m.
Kontaktperson: Folke Lindkvist, tel. 0226-49 64 22
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Introduktionsprogram för
Hypertension (IIH)
289 000 kr för år 2 av 2

diagnosgruppen

Idiopatisk

Intrakraniell

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) skall utveckla ett introduktionsprogram för att på ett bra sätt kunna ta emot och stödja en ny
handikappgrupp inom sin organisation. Idiopatisk Intrakraniell
Hypertension (IIH) är en ovanlig neurologisk sjukdom som medför ett
onormalt tryck mot hjärna och synnerv. Eftersom övertrycket i hjärnan
påverkar hjärnans olika delar uppträder olika symtom, ihållande huvudvärk är vanligt men också synrubbningar, blindhet, tinnitus, försämrad
hörsel och luktsinne, koncentrationsproblem m.m.
Kontaktperson: Per-Olof Bengtsson, tel. 08-677 70 10
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Projektet Mobilitetsservice
2 837 000 kr för år 2 av 3
Ett samverkansprojekt mellan Neurologiskt Handikappades Riksförbund,
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Reumatikerförbundet och De Handikappades Riksförbund. Bakgrunden till projektet är att det inte finns
någon opartisk rådgivning när det gäller bilanpassning för personer med
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funktionsnedsättningar. De företag som arbetar med anpassning av bilar Skr. 2003/04:125
saknar kunskaper när det gäller effekterna av olika funktionsnedsätt- Bilaga 2
ningar, det leder till att anpassningar ofta måste bytas eftersom körningen
inte fungerar tillfredsställande. Det är samma företag som ger råd, utprovar, monterar, levererar och utvärderar anpassningen vilket kan innebära prioritering av företagens egna produkter även om det finns andra
som skulle passa den enskildes funktionshinder bättre. Det är också problem för Försäkringskassan att ge råd om anpassningar och olika tekniska lösningar. Projektet avser att utveckla en modell för samlad konsumentupplysning vad gäller val av bil, bilanpassning och körkort för
funktionshindrade förare och passagerare. Modellen har sin förebild i
England och Danmark. Förutom handikapporganisationerna deltar Försäkringskassan i Västra Götaland, Vägverket och Rehabiliteringen i
Västra Götaland.
Kontaktperson: Per-Olof Bengtsson, tel. 08-677 70 10
Prostatabröderna
Projektet Kunskapsöverföring
138000 kr för år 1
Föreningen vänder sig till män med prostatacancer. Föreningen skall i
samråd med en urolog sammanställa och trycka en handbok med råd och
information till prostatacancerpatienter från prostatacancerpatienter.
Kontaktperson: Lasse Söderholm, tel. 08-94 75 42
Reumatikerförbundet
Förstudie för att klarlägga föutsättningarna för verksamhet inom kampanjen Liv & Rörelse
300 000 kr
En förstudie för att klarlägga förutsättningar för verksamhet inom kampanjen Liv & Rörelse i Sverige. Rörelseorganens årtionde 2000-2010.
Syftet är att utarbeta förslag till organisation, verksamhet, delaktighet och
finansiering av verksamheten.
Kontaktperson: Jan Olov Söderberg, tel. 08-692 58 00
Reumatikerförbundet
Förstudie om tillgängliga läkemedelsförpackningar
250 000 kr
Många reumatiker och andra grupper har svårigheter att öppna läkemedelsförpackningar. Reumatikerförbundet skall nu tillsammans med
Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen och Hjälpmedelsinstitutet
genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att utveckla bättre förpackningar. Genom förstudien skall man belysa bl.a. hur
distributionskedjan ser ut, vad och vilka påverkar förpackningen, vilka
regler och förordningar gäller, styr förpackningen brukaren och eller förskrivaren m.m. Genom workshops med brukare och intervjuer med in-
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tressenter, analysarbete m.m. skall man se på vilket sätt problemen skall Skr. 2003/04:125
kunna åtgärdas.
Bilaga 2
Kontaktperson: Jan Olov Söderberg, tel. 08-692 58 00
Reumatikerförbundet
Projektet Artrosinformatörer
1 460 000 kr för år 1 av 3
Artros är en sjukdom som drabbar leder, särskilt knän och höfter. Tidigare var det framför allt äldre som drabbades men idag är sjukdomen vanlig
även bland unga. Den viktigaste orsaken till att unga drabbas är det
ökande antalet idrottsrelaterade skador inom framför allt s.k. kontaktidrotter som fotboll, handboll och innebandy. Man vill om möjligt förebygga skador och genom ett projekt öka kunskapen om sambandet
mellan artros och skador inom idrotten. Förbundet vill etablera artrosinformatörer tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF), Idrottshögskolan
och SISU Idrottsutbildarna, inom den del av sjukvården som kommer i
kontakt med idrottsskadade. Artrosinformatörerna kommer även att
fungera som informatörer gentemot idrottsrörelsen för att informera om
hur man kan förebygga och minska effekterna av idrottsskador som kan
leda till artros. Det är personer som själva drabbats av artros som kommer att rekryteras som informatörer.
Kontaktperson: Jan Olov Söderberg, tel. 08-692 58 00
Riksförbundet Attention
Skolprojekt – Kunskapsbank inom området skola för elever med särskilda behov/neuropsykiatriska funktionshinder
1 190 000 kr för år 1 av 2
Riksförbundet Attention är en rikstäckande handikapporganisation för
neuropsykiatriska funktionshinder. För barn med neuropsykiatriska
funktionshinder är det av oerhört stor vikt hur skolan fungerar. Kraven
kan bli oöverstigliga när man har funktionshinder som rör koncentration,
kommunikation, perception och oftast även inlärningsproblem och läsoch skrivsvårigheter. Projektets syfte är att kartlägga information, kunskap och samverkansmodeller inom skolans verksamhet samt sprida
detta, parallellt som projektet samverkar med en etablerad skola, Centralskolan i Tierp. Ett andra syfte är att skapa riksomfattande nätverk med
berörda grupper, föräldrar och skolpersonal som finns runt elever med
neuropsykiatriska svårigheter. Målsättningen är att skapa en kunskapsbank med ett brett lösningsbaserat perspektiv.
Kontaktperson: Annika Dahse, tel. 040-48 07 64
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Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)
Projektet Utbildning av genetiska vägledare
757 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Projektets mål är att utveckla en utbildning för en ny yrkeskategori som
kan vägleda, hjälpa och stödja enskilda personer, föräldrar, och släktingar i de svåra ställningstaganden som de nya kunskaperna inom genetik kan ge. Riksförbundet Cystisk Fibros, Neurologiskt Handikappades
Riksförbund, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Svenska
Psoriasisförbundet har medlemmar med funktionshinder som har sin
grund i ärftliga förändringar i arvsmassan. Förbunden söker medel för att
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med de berörda handikapporganisationerna skall kunna genomföra en försöksutbildning av Genetiska vägledare. Genetisk vägledning innebär att komplicerad information om ärftlighet skall lämnas till individen på ett
sådant sätt att självbestämmande och andra etiska principer respekteras.
För att tillgodose krav på god kvalitet krävs att en genetisk vägledare har
mycket goda kunskaper om vad de enskilda tillstånden kan innebära ur
medicinsk, psykologisk och social synpunkt. En genetisk vägledare skall
samarbeta med läkare med ansvar för klinisk, genetisk service. I utbildningen ingår praktik med mycket nära samarbete med handikapporganisationerna för att få goda kunskaper om vad det betyder för den enskilde
individen att ha just det funktionshindret som vägledningen avser.
Kontaktperson: Inge-Britt Lundin, tel. 018-15 16 22
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS)
Projektet Utveckling av det frivilliga samhällsarbetet inom överförmyndarverksamheten
1 350 000 kr för år 1 av 3
Det finns ca 40 000 gode män/förvaltare i Sverige som skall bevaka
rättigheter, sörja för person och förvalta egendom för en mycket heterogen grupp. Det kan vara flyktingbarn, dementa, psykiskt sjuka, personer med andra funktionshinder m.m. De gode männen får varierande
och sällan tillräcklig eller adekvat utbildning/handledning av överförmyndare och/eller godmansföreningar. Riksförbundet skall tillsammans
med överförmyndare/nämnder utveckla stödet till gode män/förvaltare
genom utbildning och genom att utveckla och pröva olika samarbetsmodeller.
Kontaktperson: Nilla Helgesson, tel. 08-462 99 40
Riksförbundet för dementas rättigheter (Demensförbundet)
Sammanställning av enkätundersökning
200 000 kr
Förbundet vill göra en sammanställning av en enkätundersökning som
gjorts för att få svar på hur anhöriga som vårdar en demenssjuk upplever
sin situation.
Kontaktperson: Stina-Clara Hjulström, tel. 08-658 52 22, 0485-372 40
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Riksförbundet för Hivpositiva (RFHP)
Projektet Personlig ombudsman
400 000 kr för år 2 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Ett projekt med syfte att med hjälp av en personlig ombudsman bygga
upp en stödverksamhet kring hivpositiva. Efter två år planeras stödfunktionen kunna byggas in i det vanliga föreningsarbetet. Effektivare medicinering gör det möjligt att återgå till ”normalt” liv men många behöver
stöd till en förändrad livssituation med möjlighet till arbete, studier,
socialt umgänge utanför hiv-kretsar m.m. Ombudsmannen skall, tillsammans med hivpositiva som vill förändring, samarbeta med kuratorer,
HSO, invandrarorganisationer och andra frivilligorganisationer, försäkringskassa, arbetsförmedling, studieförbund och företagarföreningar m.fl.
Kontaktperson: Ann-Christin Skoglund, tel. 08-714 54 10
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)
Projektet Att synliggöra de(t) osynliga
750 000 kr för år 3 av 3
Inom förbundet finns ett 20-tal olika diagnoser eller symtom – från stora
grupper med Crohns sjukdom och Ulcerös Colit till mindre grupper med
t.ex. analinkontinens, falska tarmvred och korttarmssyndrom. Projektets
syfte är att synliggöra dessa små och mindre kända grupper av mag- och
tarmsjuka för att de skall kunna få den information och det stöd de behöver. Förbundet har kontaktat enskilda och olika personalgrupper
genom brev, annonser, kontakter med specialister m.m.Tillsammans med
berörda grupper har man utvecklat och prövat modeller för möten och
erfarenhetsutbyte mellan människor med likartade funktionsnedsättningar (diskussionsgrupper via Internet, kontaktlistor/personer, telefonkedjor m.m.). Förbundet vill nu arbeta ytterligare ett år för att finna metoder för att rekrytera, utbilda och handleda kontaktpersoner som skall
föra ut och förankra det utvecklingsarbete som genomförts.
Kontaktperson: Solveig Johansson, tel. 08-642 42 00
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT) i Stockholms län
Finna metoder för att öka livskvaliteten för människor med mag- och
tarmproblem
290 000 kr
Föreningen vill under ett år söka finna metoder för att ge ökad kunskap
om kroniska mag- och tarmproblem hos vårdpersonal, politiker och
människor med mag- och tarmproblem för att förbättra bemötande och
behandling. Syftet är också att finna metoder för att ge medlemmarna
ökat kamratstöd. I projektet ingår rekrytering och utbildning av informatörer som skall verka regionalt motsvarande de sex sjukvårdsdistrikten. Informatörerna skall besöka vårdcentraler och sjukhus, ordna föreläsningsserier m.m.
Kontaktperson: Lena Nilsdotter, tel. 08-653 81 10
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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Projektet Psykisk ohälsa i media
1 000 000 kr för år 1 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

RSMH skall utbilda sina medlemmar och deras företrädare så att de
bättre skall kunna bemöta medias bilder av människor med allvarlig psykisk sjukdom. Utbildningen skall erbjuda praktisk träning i möte med
journalister, ge kunskap om hur media fungerar och hur man kan utveckla strategier för sina kontakter med media. Förbundet skall i samarbete med forskare försöka få svar på vilka vård- och socialpolitiska konsekvenser medias skildringar fått. Förbundet skall inrätta ett mediaråd
bestående av brukare, närstående, publicister m.fl.
Kontaktperson: Jan-Olof Forsén, tel. 08-772 33 60
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Projektet Återhämtning från svåra psykiska tillstånd
1 625 000 kr för år 1 av 3
Ett projekt som handlar om att ta till vara, utveckla och föra ut metoder
för självhjälp, dialog och fokusgrupper med brukare, personal och närstående. Återhämtning (ett begrepp som används inom den engelska och
amerikanska brukarrörelsen) innefattar delvis tidigare begrepp som bot
(medicinskt) och rehabilitering, men går även bortom dessa begrepp då
det innefattar hela individens situation. Brukaren spelar en avgörande roll
i sin egen återhämtning. Den kan inte tillföras av andra, även om andra
lämnar viktiga bidrag. Återhämtning är ett resultat av inre och yttre processer: tankar, det man läser, aktiviteter, möten med andra. RSMH,
Forsknings- och utbildningsstiftelsen Humlan och FoU-enheten Psykiatrin Södra inom Stockholms produktionsområde skall sammanställa och
systematisera återhämtningskunskap som genom enkäter och djupstudier
inhämtats från personer som återhämtat sig från psykisk sjukdom. Man
skall sammanställa studiematerial som vänder sig till brukaren, närstående och vårdpersonal, samt en lärobok för yrkesutbildning inom psykiatrisk vård och omsorg. Materialet skall användas i studiecirklar, självhjälps-, dialog- och nätverksgrupper. I projektet ingår också att utveckla
en hemsida där studiematerialet skall finnas tillgängligt, hemsidan skall
också ge möjlighet till erfarenhetsutbyte m.m. Materialet skall också
läggas in i en databas.
Kontaktperson: Jan-Olof Forsén, tel. 08-772 33 60
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Västra
Götaland
Projektet Vägledning – mer än ord
556 000 kr för år 1 av 2
RSMH arbetar i sina lokalföreningar med kamratstöd som handlar om att
bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet hos både den som stödjer och den som får stöd. Det är personer
som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa som hjälper andra i samma
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situation. Som kamratstödjare kan man behöva handledning och stöd. Skr. 2003/04:125
RSMH i Västra Götaland vill därför tillsammans med Borås kommun Bilaga 2
och psykiatrin i Västra Götaland samt ABF i samma område utveckla en
handledningsmodell kallad Vägledning. Man vill genom utbildning och
praktik bygga upp vägledningsgrupper som skall vara bollplank för kamratstödjarna.
Kontaktperson: Bo Ragnarsson, tel. 033-10 00 03
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP)
Handbok för wiplashskadade
250 000 kr
Förbundet skall sammanställa en bok som beskriver förutsättningarna för
personer med whiplashskador. Boken kan fungera som en guide/handbok
som ger realistisk information om vad man kan förvänta sig när man
drabbats. Boken utformas tillsammans med skadade, medicinsk expertis,
försäkringsbolag, försäkringskassa och beskriva skador, medicinsk utredning, behandling, rehabilitering, smärthantering, anhörigas situation
m.m. Handboken vänder sig främst till skadade och deras närstående
men också till olika yrkeskategorier som möter personer med denna
skada.
Kontaktperson: Agneta Rönnquist, tel. 08-629 27 82
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP)
Handbok om hjärnskador
286 000 kr
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade skall tillsammns med Riksföreningen Hjärnkraft sammanställa en handbok för traumatiskt hjärnskadade och deras anhöriga. Boken skall ge en övergripande information
om olika hjärnskador, aktuella rehabiliteringsinsatser, möte och bemötande, hur få och ge information m.m. Avsnitten skall kompletteras
med korta berättelser/episoder skrivna av skadade och anhöriga. Boken
skall även finnas som talbok.
Kontaktperson: Agneta Rönnquist, tel. 08-629 27 80
Riksföreningen Osteo-Porotiker
Projektet Osteoporospatienten i centrum
400 000 kr för år 2 av 3
Osteoporos (benskörhet) är mycket vanligt förekommande; varannan
kvinna och var fjärde man över 50 år, ungdomar med ätstörningar och
andra grupper kan drabbas. Osteoporosrelaterade frakturer, som kan uppstå i alla delar av skelettet, leder ofta till allvarliga, bestående funktionshinder, svår smärta och beroende av hjälp i vardagen. Patienter med
osteoporos återfinns bland ett stort antal patientgrupper inom många
medicinska specialiteter; ortopedi, medicin, geriatrik, reumatologi, gynekologi, allmänmedicin m.fl. Överblick och kunskap om patientens hela
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situation saknas ofta. Föreningen skall därför under en treårsperiod för- Skr. 2003/04:125
medla kunskap om tidigt förebyggande, diagnos och behandling, initiera Bilaga 2
självhjälpsgrupper samt informera och initiera samarbete med andra organisationer, patienter och anhöriga. Projektets målgrupper är berörda
politiska, medicinska och administrativa beslutsfattare inom vård och
omsorg, patienter och anhöriga samt berörda patient- och handikapporganisationer. Förändringsarbetet skall genomföras genom framställning
av informationsmaterial, utbildande av informatörer och genomförande
av länsvisa seminarier.
Kontaktperson: Lars Hagenklev, tel. 031-14 16 12
Rädda Barnen
Projekt om/med ungdomar med progredierande muskelsjukdomar
465 000 kr
Rädda Barnen skall i samarbete med Unga Rörelsehindrade göra en bok
som uppmärksammar den grupp av ungdomar vars livssituation måste
beskrivas som extremt utsatt, de som har progredierande muskelsjukdomar med dödlig utgång. Sjukdomarna innebär förlust av vitala funktioner, det sker långsamt och under tiden pågår livet med skola, familjeliv, socialt liv, pubertetsutveckling, förälskelser m.m. Målet med projektet är att bidra till att barn och ungdomar med livshotande muskelsjukdomar genom ett ökat deltagande och ett vidgat inflytande påverkar och
förbättrar sin egen livssituation. Man kommer att ha regionala seminarier
tillsammans med Unga Rörelsehindrade och tillsammans sprida erfarenheter av boken, en film och en CD-skiva gjord av Unga Rörelsehindrade.
Kontaktperson: Fredrik Malmberg, tel. 08-698 67 00
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Information till skolor och kliniker om flickor med neuropsykiatriska
problem
904 000 kr
I ett omfattande treårigt projekt med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden som slutförts 2002 har man vid Barnneuropsykiatri, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset undersökt flickor med neuropsykiatriska problem
(ADHD, DAMP, autismspektrumstörningar och Tourette syndrom).
Projektet som gick under benämningen Flickprojektet har visat att majoriteten av flickorna kommer sent till utredning, i de flesta fall flera år
senare än pojkar med samma svårigheter. De i projektet undersökta
flickornas skolsituation var i de flesta fall bristfällig och många av
flickorna var överhuvudtaget inte uppmärksammade som en flicka med
svårigheter. Detta till trots att minst hälften av flickorna som ingick i
Flickprojektet inte hade nått upp till målen i basämnena (svenska, matematik och engelska). Skolsituationen förvärrades ju äldre flickorna blev.
För flickor med ADHD ökade skolfrånvaron under högstadiet, många
hade varit utsatta för mobbing, ibland under flera år och få flickor hade
specialanpassad undervisning eller annat stöd. Skolflickor med autism
hade oftast en ännu svårare skolsituation och ingen av dessa flickor fick
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en undervisning som tog hänsyn till deras autistiska svårigheter. Många Skr. 2003/04:125
av flickorna i projektet hade andra tilläggsdiagnoser. Många var depri- Bilaga 2
merade eller hade haft depressionsperioder. Ångest- och tvångssymptom
var vanligt förekommande och i en del fall okända för föräldrarna. Man
vill nu tillsammans med Riksföreningen Autism och Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och ungdomar öka kunskaperna och sprida information om flickors specifika neuropsykiatriska svårigheter både bland
skolpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att uppmärksamma flickors svårigheter så att de tidigare skall få adekvat hjälp och på
det sättet underlätta deras situation både i skolan, på fritiden och i hemmet. Utbildningsdagar kommer att hållas i olika städer (Malmö,
Jönköping, Linköping, Örebro, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Luleå och
Göteborg).
Kontaktperson: Svenny Kopp, tel. 031-343 52 59
Sociala kooperativens intresseorganisation (SKOOPI) i Luleå
Projektet Kooperatören i sociala arbetskooperativ – ägare i växande företag
910 000 kr för år 1 av 3
De sociala arbetskooperativen har funnits i Sverige sedan mitten av
1980-talet, de flesta har sitt ursprung i psykiatrin. SKOOPI, de sociala
kooperativens intresseorganisation, har till uppgift att stödja de brukarstyrda kooperativen och dess handledare. SKOOPI konstaterar att kooperatörerna, både de som redan ingår i kooperativ och nytillkommande,
behöver anpassad utbildning som ger kompetens i att vara just kooperatör (kunskap om samhället, om att vara entreprenör, att använda IT, att
använda och utveckla nätverk m.m.). SKOOPI skall inventera befintliga
utbildningsmaterial och utifrån detta arbeta fram ett grundmaterial, och i
samarbete med kommunerna, FKU (Föreningen Kooperativ Utveckling)
och LKU (Lokala Kooperativa Utvecklingscentrum) starta utbildningar.
Kontaktperson: Sussanne Blomdahl, tel. 0920-26 66 44
Solviks Folkhögskola
Projektet Handbok om distansundervisning för funktionshindrade
300 000 kr
Solviks, Kristinehamns och Sundsgårdens folkhögskola deltar i ett transnationellt EU-projekt som handlar om distansundervisning för funktionshindrade. Man har i projektet framställt en pedagogisk/metodisk handbok
om distansundervisning för funktionshindrade med inlärningssvårigheter.
Boken skall översättas till engelska och innehållet skall föras ut genom
seminarier.
Kontaktperson: Pär-Olof Eklund, tel. 0910-73 20 20
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Stiftelsen Institut för Independent Living
Projektet Fashion Freaks
630 000 kr för år 1 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Väl sittande och snygga kläder är i stort sett omöjliga att finna på den
vanliga marknaden för personer som använder rullstol. Mindre rörliga
personer har också behov av kläder med material som håller värmen och
som är lätta att ta av och på. Stiftelsen skall under en tvåårsperiod tillsammans med rullstolsanvändare utveckla grundmönster med anvisningar hur måttanpassningar kan göras för individuell passform. Kläderna skall sedan sys upp och prövas. Man skall också sammanställa och
informera om användbara och nyttiga material och specialprodukter och
var man kan få tag i dessa. I projektet ingår att upprätta en tipsbank med
andra rullstolsanvändares lösningar och där man kan få tillgång till ett
nätverk av personer i samma situation. Allt skall finnas tillgängligt på
Internet.
Kontaktperson: Adolf Ratzka, tel. 08-740 42 00
Stiftelsen Institut för Independent Living
Projektet Mobilitet – Information och stöd för studier, praktik och
volontärarbete för människor med funktionshinder
893 000 kr för år 2 av 3
Personer med funktionshinder är kraftigt underrepresenterade bland dem
som använder sig av program för studier, praktik och volontärarbete
utomlands. En av orsakerna är programmens otillräckliga stöd som t.ex.
anpassade bostäder och transportmedel eller personlig assistans. Projektet har utvecklats tillsammans med bl.a. ett nationellt utvecklingspartnerskap och SISUS. Projektet skall inhämta, tillhandahålla, uppdatera
och sprida information, råd och stöd rörande möjligheter till praktik,
studier och volontärarbete utomlands för människor med funktionshinder. Utvecklingspartnerskapet skall tillsammans med andra aktörer
påverka nationella och internationella utbytesprogram för studier, praktik
och volontärarbete.
Kontaktperson: Adolf Ratzka, tel. 08-740 42 00
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet (PHV)
Projektet Ord blir handling
100 000 kr
Pingstförsamlingarnas HandikappVerksamhet skall under handikappåret
tillsammans med Handikappförbundens samarbetsorgan, Föreningen
Furuboda och Viebäcks folkhögskola ge pingstförsamlingarna i landet
och särskilt deras barn- och ungdomsledare kunskap om FN:s standardregler, om bemötande och tillgänglighet och om barnkonventionen.
Kontaktperson: Curt Karlsson, tel. 0480-165 90
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STROKE – Riksförbundet mot hjärnans kärlsjukdomar
Förstudie till en Informationskampanj – Stroke Ring 112
392 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Stroke-Riksförbundet skall tillsammans med Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Afasiförbundet i Sverige och Riksföreningen Hjärnkraft göra en förstudie till en informationskampanj – Stroke Ring 112.
Stroke är den somatiska sjukdom som kräver mest vårddagar på sjukhus.
Studier visar att om man snabbt kommer under en behandling på en
strokeenhet vid strokesymtom, så minskar dödlighet och handikapp, det
handlar om att komma till sjukhus inom de 3-6 första timmarna efter
stroke. Genomsnittstiden är idag 8 timmar. Man vill därför lära allmänheten att känna igen strokesymtom så att de fortare kontaktar sjukhus.
Budskapet skall vara att minska tiden mellan insjuknande och behandling. Förbunden skall samarbeta med SOS-Alarm.
Kontaktperson: Marie Jeanette Bergvall, tel. 08-97 06 30
Strokeföreningen i Östergötlands län
Projektet Verksamhet till förmån för yngre funktionshindrade – särskilt
stroke och afasi
205 000 kr för år 2 av 2
Länets Strokeförening skall tillsammans med Afasiföreningen och Rikscentrum för arbetsinriktad rehabilitering, kommun och landsting arbeta
direkt med personer som drabbats av stroke och/eller afasi i yrkesverksam ålder. Man vill synliggöra denna grupp och söka individuella lösningar för att öka deras möjligheter att delta i arbets- och samhällsgemenskap.
Kontaktperson: Elisabeth Hamrin, tel. 013-13 63 64
Sunderby Folkhögskola
Projektet Mänskliga rättigheter och funktionshinder i Norrbotten
160 000 kr
Folkhögskolan skall under handkappåret tillsammans med HSO, SRF
och DHR Norrbotten genomföra aktiviteter för att ge allmänhet inkl. personalgrupper och politiker kunskap om funktionshindrades situation i
vardagslivet. HSO Luleå skall genomföra hearings om arbete, kommunikation, utbildning, rättigheter och tillgänglighet för att personer med
funktionshinder och representanter från berörda myndigheter skall kunna
mötas och ge varandra kunskap.
Kontaktperson: Thomas Lundquist, tel. 0920-26 66 19

133

Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS)
Genomförande av en kongress Hearing on Elderly
200 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Svenska Audiologiska sällskapet är en sammanslutning av inom hörselvården yrkesverksamma och hörselskadade. Sällskapet arrangerar en
internationell konferens med föreläsningar, diskussionssymposier, utställning av hörhjälpmedel m.m. Sällskapet söker tillsammans med
Hörselskadades Riksförbund stöd för kostnaderna för arrangemang som
teckenspråkstolkning, storbildspresentation och simultantolkning för
äldre hörselskadade som inte kan engelska så bra.
Kontaktperson: Stig Wiklund, tel. 090-785 27 79
Svenska Dysfagiförbundet
Projekt för att höja kunskapsnivån och livskvaliteten för de som har svårt
att få ned mat och dryck, dysfagi
386 000 kr för år 2 av 3
Sväljningssvårigheter – Dysfagi – drabbar flera hundratusen svenskar
årligen. Den största andelen sväljningshandikappade är de med funktionella eller organiska rubbningar i matstrupen, andra grupper är de som
drabbats av stroke och förlamningar, barn med motoriska rubbningar,
personer med skallskador, hjärntumörer och strålningsskador. Mat eller
dryck kan åka ned i luftvägarna med kvävningsattacker som följd. Många
isolerar sig eftersom man vill undvika att "bära sig illa åt" vid måltider.
Handikappet syns inte och okunskapen om handikappet är stort bland
såväl allmänhet som vårdpersonal. Det finns vissa behandlingar som kan
underlätta situationen för denna patientgrupp men det är alltför få som
känner till dessa. För att öka kunskapen om funktionshindret och behandlingsformer framställer och distribuerar förbundet informationsmaterial och genomför seminarier och kurser på 7 orter.
Kontaktperson: Lita Tibbling grahn, tel. 0940-810 14
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
Projektet Special Olympics
825 000 kr för år 1 av 3
Trots lång tids rekryterings- och breddsatsningar inom SHIF:s verksamhet är det relativt få utvecklingsstörda som idrottar och är fysiskt aktiva
regelbundet. I Sverige idag finns många barn och ungdomar samt yngre
vuxna som tenderar att hamna mitt emellan SHIF:s verksamhet och
Riksidrottsförbundets verksamhet för idrottare utan funktionshinder. Ett
deltagande i Special Olympics tävlingssystem – som innebär att aktiva
alltid tävlar mot jämbördiga – kan bidra till bättre självförtroende, hälsa
och social utveckling.
Kontaktperson: Stig Carlsson, tel. 08-605 60 00
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Svenska OCD-förbundet Ananke
Projektet Från ensamhet till gemenskap för barn, ungdomar och vuxna
med tvångssyndrom
1 036 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Tvångssyndrom (OCD) är ett funktionshinder som ofta leder till bl.a.
dåligt självförtroende. Föreningen vill lindra de problem som är utmärkande för personer som lider av OCD genom att sprida kunskap. Man
skall utveckla informationsmaterial och genom olika aktiviteter sprida intresse för och kunskap om tvångsyndrom. Man planerar att göra en utbildningsfilm för anhörigcirklar och personal vid landets BUP-mottagningar, man kommer att ha en kunskapskonferens där bl.a. unga förebilder deltar och man skall göra ett studiematerial för anhöriga till OCDdrabbade.
Kontaktperson: Anita Odell, tel. 08-628 30 30
Svenska Parkinsonförbundet
Projektet Familjeliv med Parkinson
120 000 kr för år 2 av 2
Svenska Parkinsonförbundet skall tillsammans med Neurologiskt Handikappades Riksförbund ge personer som drabbats av Parkinsons sjukdom
tidigt i livet, en möjlighet att tillsammans med sin familj lära sig att förstå, hantera och leva med Parkinsons sjukdom. Projektet är tänkt att ge
erfarenheter som kan användas vid familjestöd vid andra sjukdomar.
Kontaktperson: Susanna Lindvall, tel. 08-583 583 87
Svenska Parkinsonförbundet
Projektet Parkinsonsjukas upplevelse av vården
391 000 kr för år 1
Förbundet skall under ett år utveckla patientupplevda s.k. kvalitetsindikatorer för personer som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom för att
få ett instrument som gör det möjligt att följa utvecklingen av och utvärdera parkinsonvården ur vårdkonsumentens perspektiv. För att nå dit vill
man sätta samman fokusgrupper med parkinsonsjuka, deras närstående
och med vårdande personal, göra intervjuer, sammanställa och pröva
frågeformulär. Utifrån svaren sammanställs det slutliga frågeinstrumentet. I projektet ingår också fyra regionala seminarier för att presentera
och diskutera undersökningen med parkinsonsjuka och personal.
Kontaktperson: Susanna Lindvall, tel. 070-811 27 98
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Svenska Psoriasisförbundet (PSO)
Projekt om samlevnad, självförtroende och livskvalitet för personer med
funktionshinder och deras anhöriga
1 200 000 kr för år 1 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Svenska Psoriasisförbundet skall tillsammans med Reumatikerförbundet
och Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka genomföra ett tvåårigt projekt. Att ha en kronisk sjukdom påverkar den egna självbilden och relationen till andra. Den egna upplevelsen och möjligheterna att bearbeta sin
livssituation är av stor betydelse för bra livskvalitet. Det gemensamma
för förbunden är att sjukdomen kan uppkomma när som helst i livet. Den
är ofta dold för andra, den syns inte alltid utanpå. Sjukdomen går i skov
och tillståndet kan förändras kraftigt från en dag till en annan. Det kan
vara svårt att planera framåt vilket drabbar både den som lever med
funktionshindret utan också närstående. Förbunden konstaterar att det
inte finns något bra material att arbeta med och att det är svårt att finna
lämpliga personer som kan tala om dessa förhållanden på ett bra sätt.
Förbunden vill därför med utgångspunkt i medlemmars egna upplevelser
utveckla samtalsmaterial (utbildningsmaterial och film), utbilda samtalsledare och strategier för att föra in projekterfarenheterna i den egna organisationen.
Kontaktperson: Birgitta Rehnby, tel. 08-600 36 36
Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS)
Projekt för funktionshindrade hundägare
300 000 kr för år 1 av 2
Förbundet är rikstäckande, medlemmarna är dels hundägare med funktionshinder, dels hundinstruktörer. Service- och Signalhundar är hundar
som funktionshindrade själva äger och som fått en träning som gör att
hundarna, oavsett ras, kan dels vara ett sällskap och en trygghet för
hundägarna inomhus och utomhus, dels bistå hundägarna på olika sätt
och göra vardagen lättare. Förbundets ändamål är bl.a. att tillhandahålla
utbildning av funktionshindrade så att de själva kan träna sin hund till
daglig hjälp och att utbilda instruktörer. Förbundet skall nu bygga upp en
kunskapsbank och utveckla ett nätverk för att underlätta för funktionshindrade hundägare att ha kontakt med varandra.
Kontaktperson: Yrsa Franzén-Görnerup, tel. 046-25 08 66
Svenska Sällskapet för Hörsel och Dövundervisning (SHD)
Projektet EDDE, Europan Day of Deaf Education
300 000 kr
SHD arrangerar i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Specialskolemyndigheten i Örebro och Europeiska föräldraorganisationen för döva/hörselskadade barn en konferens. Konferensens
syfte är att främja döv- och hörselundervisningen, att utveckla och förstärka ett forum som präglas av mötet mellan brukare och professionella
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och främja ett europeiskt samspel inom området. Stödet avser kostnader
för tolkar och teknik.
Kontaktperson: Sven-Ove Englund, tel. 070-647 53 04
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Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) i Kalmar
Projektet Sanning och konsekvens
292000 kr för år 2 av 3
Ångest och rädsla hos barn och ungdomar tillhör den normala utvecklingen men studier visar att ångeststörningar är vanligare än man trott.
Målgruppen föreningen vänder sig till är ungdomar mellan 13–20 år.
Föreningsmedlemmarna som är engagerade i vuxengruppen har själva
erfarenhet av ångestproblem sedan unga år och vet att många ungdomar
inte vågar eller vill tala om sina problem med någon vuxen eftersom man
är rädd för att inte bli trodd eller bli nonchalerad. Genom olika aktiviteter
vill föreningen hjälpa ungdomarna att utmana och förhoppningsvis övervinna sina svårigheter. Man vill även nå föräldrarna så att de kan medverka i en föräldragrupp. Under det första året har man bl.a. informerat
och föreläst i skolor. Under det andra projektåret fortsätter arbetet i
skolorna och man har även kontakt med ungdomsmottagningar och andra
professionella som arbetar med barn och ungdomar.
Kontaktperson: Gunilla Ågebrant, tel. 0480-282 93
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Ett Nätverksuppbyggnadsprojekt
1 760 000 kr för år 1 av 3
Västanviks folkhögskola i Leksand är den enda folkhögskolan i Sverige
där döva kan studera på egna villkor då all undervisning sker på teckenspråk. Förutom utbildning bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete inte
minst inom läromedelsproduktion och utveckling av distanskurser. Idag
bedrivs utbildning för döva och hörselskadade på olika platser i landet
med olika inriktningar. Inom vuxenutbildningen kan nämnas folkhögskolor, AMI, Lernia-Hadar m.fl. Samverkan mellan de olika organisationerna är bristfällig och man konkurrerar sinsemellan bl.a. genom olika
villkor för studiestöd under utbildning och möjlighet till medverkan i
kunskapsutveckling. Sveriges Dövas Riksförbund och Västanviks folkhögskola skall nu tillsammans med Hörselskadades Riksförbund och
Föreningen Sveriges Dövblinda skapa ett nätverk för samordning, kunskapsutbyte, utvecklingsarbete och utbildning inriktat på dövas, hörselskadades och dövblindas behov. Nätverket skall även tydliggöra och
formulera dessa funktionshindrades möjligheter att medverka i samhällsutvecklingen på sina egna villkor.
Kontaktperson: Hans Smedberg, tel. 08-442 14 61
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Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Projektet Utveckling av krisgrupp för döva
740 000 kr för år 3 av 3
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I varje kommun och på många större arbetsplatser finns krisgrupper
(POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer)). Ingen av dessa grupper är anpassade till barndomsdöva
med teckenspråk som första språk. Projektet som syftar till att finna
modeller som tillgodoser dövas behov har under två år bedrivits tillsammans med Socialstyrelsen och Räddningsverket. Fem regionala krisgrupper har upprättats. Förbundet skall nu föra ut erfarenheterna till hela
organisationen bl.a. genom att utarbeta informationsmaterial.
Kontaktperson: Hans Smedberg, tel. 08-442 14 61
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU)
Projektet Språkresor för döva ungdomar
270 000 kr för år 1 av 2
Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill genomföra ett tvåårigt projekt för
att möjliggöra för döva ungdomar att kunna åka på språkresor. Det finns i
dagsläget inte någon organisation som arbetar med och för att döva ungdomar skall kunna studera utomlands. Förbundet har nu fått kontakt med
två dövskolor i USA som kan ta emot svenska döva ungdomar som vill
åka på språkresa. För att nå ut med information till så många ungdomar
som möjligt kommer SDU att besöka alla dövskolorna i landet och informera om projektet. Målet är att ungdomarna skall få en möjlighet att
lära sig både engelskt och amerikanskt teckenspråk för att få ökad internationell förståelse och kunna erbjudas kulturellt utbud på teckenspråk.
Under projekttiden kommer Specialskolemyndigheten och Stiftelsen Institut för Independent Living att ingå i SDU:s referensgrupp. Förbundet
kommer under projekttiden att kontinuerligt lägga ut information om
projektet på sin hemsida, både på teckenspråk och på det svenska språket
samt ta fram en skriftlig och teckenspråkig informationsbroschyr som
kan delas ut i skolorna.
Kontaktperson: Joakim Hagelin-Adeby, tel. 08-442 14 95
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR)
Projektet Informationsfilm om stamning
525 000 kr
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund, Stockholms Stamningsförening och Specialpedagogiska Institutet skall göra en informationsfilm
om stamning. Man framför att mer än någonsin är det talade ordet av
betydelse i skolan. Dagens undervisning bygger i hög grad på att eleverna kan och vågar tala i klassrummet. Det ställer stora krav på stammande elever och risken är att dessa barn blir tystare och tystare om läraren inte ser deras problem. Syftet med videofilmen är att hos lärare öka
förståelsen för stammande barn och deras problem. Att motverka utan138

förskap, tystnad, skuldkänslor och tillbakadragenhet hos barnet. Målgrupp är skolpersonal, elever och föräldrar.
Kontaktperson: Ove Stadig, tel. 08-720 61 12
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Sveriges Teckenspråkstolkars förening (STTF)
Projektet Yrkesetiska riktlinjer
298 000 kr
STTF är en yrkesförening för teckenspråkstolkar och dövblindtolkar.
Föreningen arbetar nära brukarorganisationerna. Sveriges Dövas Riksförbund, Föreningen Sveriges Dövblinda, Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn och Hörselskadades Riksförbund har
genomfört ett etik- och kvalitetsprojekt. STTF har då fungerat som
remissinstans. STTF vill utforma ett dokument Yrkesetiska riktlinjer för
teckenspråkstolkar som skall vara förankrat hos verksamma tolkar, arbetsgivare och brukarorganisationerna.
Kontaktperson: Catrin Thorin, tel. 0705-84 34 94
Synskadades Riksförbund (SRF)
Projektet Insatser för äldre synskadade
340 000 kr för år 2 av 2
I åldersgruppen 85 år och äldre är andelen synskadade (inte vanlig synsvaghet) 23% för män och 26% för kvinnor. Förbundet försöker nå dessa
äldre för att ta reda på hur de mår, vika behov de har, hur kommun och
landsting tillgodoser behoven och vilken service de skulle vilja ha för att
kunna leva självständigt. Projektet genomförs i Stockholm, Uppsala,
Köping och Halmstad. Man bildar grupper om 6–8 synskadade 85 år och
äldre som med hjälp av ledare beskriver hur man har det och vad man
vill förändra. Projektet skall utmynna i en handbok – en skrift om hur
verksamhet med och för äldre synskadade bör fungera.
Kontaktperson: Bertil Sköld, tel. 08-39 90 00
Synskadades Riksförbund (SRF)
Projektet Synskadade kassörer
660 000 kr för år 1 av 3
Många synskadade känner sig tveksamma till att ta på sig uppdrag som
kassörer och sekreterare eftersom uppdragen innebär att hantera praktiska administrativa uppgifter och att hålla sig ajour med nya regler vilket
kan vara svårt om man har en synskada. De ekonomiska frågorna har
därför fått skötas av seende kassörer. SRF vill nu i norrlandsdistrikten
pröva upprätta en administrativ central där den praktiska hanteringen
skall ske åt alla distrikt och avdelningar inom regionen. Centralen skall
inte fatta några beslut för föreningarnas räkning. Centralen skall vara
organisatoriskt underställd riksorganisationens styrelse och fungera som
en serviceenhet med professionell kompetens, ansvara för löpande ekonomihantering, utbetalningar, bokföring rapporter och bokslut, ta fram
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Kontaktperson: Lars Jonsson, tel. 08-39 90 00
Umeå kulturförvaltning
Projektet Våga synas
250 000 kr
Umeå kulturförvaltning vill tillsammans med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Umeå med omnejd och studieförbunden
genomföra en rad temaaktiviteter under hela handikappåret. Aktiviteterna
bygger på att barn och unga med och utan funktionshinder tillsammans
skall göra olika saker (konserter, utflykter, m.m.). Syftet är att bidra till
naturliga möten mellan barn och ungdomar med och utan funktionshinder. Tanken är också att årets aktiviteter, om de blir uppskattade av
ungdomarna, skall vara starten på årliga aktiviteter.
Kontaktperson: Charlotte Lundkvist, tel. 090-16 34 82
Överviktigas Riksförbund (ÖR)
Internetsatsning för barn och ungdomar samt deras föräldrar
497 000 kr för år 2 av 3
Förbundet vill förebygga barn och ungdomars övervikt/fetma genom information och hjälpa redan drabbade. Man vill genom internet sprida
information till barn och ungdomar och man vill också arbeta förebyggande med information till föräldrarna.
Kontaktperson: Lars Åhman, tel. 070-722 53 87

Jämställdhet/könsroller
Eskilstuna Boxningsklubb
Boxningsskola för tjejer med invandrarbakgrund
100 000 kr
Projektet syftar till att i nära samarbete med lokala invandrarföreningar,
flickorna själva och deras anhöriga, hitta svar på varför unga flickor med
invandrarbakgrund oftast är en underrepresenterad grupp i sportsammanhang. En grupp om tolv flickor kommer att genomgå en nio månaders
kurs för att lära sig självförsvar och grundläggande boxningsteknik, delta
i individuella djupintervjuer samt utbildas för att sprida kunskaperna från
projektet vidare. Utbildningen är kopplad till ett målbildstänkande och
varje flicka får en individuell handlingsplan som tas fram tillsammans
med tränare, projektledare och varje enskild deltagare. Denna handlingsplan kommer att stämmas av löpande. Det kommer även att genomföras
föreläsningar och studiebesök där flickorna och deras anhöriga kommer
att delta. Hela projektet kommer att dokumenteras och sammanställas i
en skrift som i första hand skall lanseras i form av en Internetbok.
Kontaktperson: Angelica Söderberg, tel. 016-51 76 13
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Föreningen Kvinnors Nätverk
Projektet Dalila
400 000 kr för år 3 av 3
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Syftet med projektet är att under tre år utveckla nya arbetssätt och metoder för att underlätta för unga utsatta flickor med utländsk bakgrund.
Genom att stärka flickornas självförtroende kan förutsättningar skapas
för att de själva skall kunna lösa frågor gällande familjeliv, arbete etc.
Med hjälp av samtal, studieverksamhet, praktisk rådgivning och kamratstöd m.m. skall man verka för integration och göra det möjligt för dessa
flickor att leva ett självständigt liv. Projektet leds av en stöd- och resursgrupp som består av fyra till fem unga kvinnor som har god kännedom
om det svenska samhället. Stödgruppen bedriver öppen ”tjejverksamhet”
i Kvinnors Nätverks lokaler i Bredäng och har via sammanslutningen ett
brett kontaktnät bestående av psykolog, jurist och andra specialister som
kan hjälpa flickorna i den mån de behöver detta.
Kontaktperson: Asam Qarai, tel. 070-8757030
Föreningen Kvinnors Råd
Projektet Donja
200 000 kr
Föreningen Kvinnors Råd arbetar helt ideellt med hjälp av såväl frivilliga
som professionella insatser mot olika former av förtryck och diskriminering som kvinnor och flickor utsätts för. Detta projekt syftar till att skapa
en attitydförändring bland Uppsalas gymnasieelever kring frågor om
jämställdhet, könsdiskriminering och integration. Tillsammans med
elever från gymnasieskolorna skall man ta fram ett aktivitetsprogram
som skall kunna användas för att lyfta fram frågorna bättre så att eleverna själva och även personal på skolorna får verktyg för att förebygga
eller se eventuella problem i ett tidigt skede.
Kontaktperson: Jeanette Henderson, tel. 0739-12 41 34
Föreningen Manliga Nätverket
Film och debattmaterial om myten om mannen
860 000 kr
Detta projekt syftar till att få igång en diskussion i skolor och föreningsliv om ”machoidealet” och om vad manlighet egentligen är. En viktig del
i projektet är en dokumentärfilm, ”Pittbullpojkarna – myten om stålmannen”, där ungdomar, främst unga män medverkar i filmarbetet både
framför och bakom kameran. Ett diskussionsmaterial kommer att distribueras tillsammans med filmen och det kommer även att göras debattsidor på föreningens hemsida. För att ytterligare förstärka effekterna om
film, material och debattinlägg, kommer föreningen att samarbeta med
gymnasieelever på medieprogram runt om i landet som kommer att göra
webb-TV-reportage. Eleverna kommer själva att filma intervjuer, debattinlägg och situationer som illustrerar reaktioner på pojkar/unga mäns
våld, attityder och beteenden.
Kontaktperson: Gunnar Sandell, tel. 08-737 41 10
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Föreningen TSBBrotherhood och TSSSisterhood (TSB/TSS)
Projektet TSB/TSS för unga transsexuella 2003
26 000 kr
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Syftet med projektet är att möjliggöra för unga transsexuella att träffas
och utbyta erfarenheter med varandra och på så sätt stärka sin självkänsla
och sin identitet. Det planeras ungdomsträffar/läger där unga transsexuella inbjuds från hela landet. Föreläsningar och samtal om problem
samt svårigheter med att vara transsexuell varvas med gruppsamtal och
erfarenhetsutbyte. Förhoppningen är att bilda ett nätverk som täcker hela
Sverige. Nätverket skall vara ett stöd för unga transsexuella. Återkommande träffar planeras.
Kontaktperson: Filip Håkansson, tel. 046-14 93 33
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället, Region Syd
Projektet Unga flickor i Malmö
560 000 kr för år 2 av 3
Projektets syfte är att stötta unga flickor i Malmö som befinner sig i patriarkala strukturer av kontroll och hederstänkande. Flickorna skall stärkas
och framhävas som individer med rätt till egna åsikter och en meningsfull tillvaro på egna villkor. Projektet som genomförs i fyra faser;
kartläggning, kontakt och intervjuer, utbildningsinsatser samt implementering, går under projektets andra år in i fas tre.
Kontaktperson: Hanna Cinthio, tel. 040-34 34 56
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
Projektet Mötas på nätet
350 000 kr för år 2 av 2
Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL) vill bygga upp en
interaktiv webbarena för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner. På arenan skall ungdomarna kunna mötas, samtala, utbyta erfarenheter samt erhålla stöd för utveckling av en trygg och säker sexualitet.
Förutom de interaktiva delarna där användare kan hålla kontakten med
varandra kommer arenan även att förses med saklig information om
homosexualitet och transfrågor samt med kontaktinformation till kuratorer och andra resurspersoner.
Kontaktperson: Sören Anderssn, tel. 08-457 13 05
Somaliska Solidaritets Sällskapet (SSS) i Göteborg
Projektet Vägen in i samhället
300 000 kr för år 1 av 3
Projektets syfte är att låta ett 90-tal somaliska ungdomar från olika föreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö mötas ett antal gånger för att
diskutera samhällsfrågor som demokrati, delaktighet, jämställdhet och
integration. Ungdomarna kommer under projektets gång att skapa ett
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arbets- och studiematerial som sedan kan användas i respektive före- Skr. 2003/04:125
ningar för fortsatta diskussioner. Man kommer även att använda sig av Bilaga 2
olika metoder bl.a. rollspel, föreläsningar och workshops. Bland annat
kommer ungdomarna att diskutera könsstympning, s.k. hedersmord,
khatmissbruk och att komma som ensam ung flykting till Sverige.
Kontaktperson: Ahmed Sheik Ali, tel. 0704-27 63 62
Stiftelsen Alla Kvinnors Hus
Metoddokumentation Team för Våldtagna Kvinnor
87 000 kr
Projektet syftar till att ta fram ett material som beskriver metoder för att,
i samtalsgrupp, arbeta med unga kvinnor som blivit våldtagna. Alla
Kvinnors Hus har tillsammans med Kriscentrum för Kvinnor bedrivit
projektet Team för Våldtagna Kvinnor sedan 2001. Projektet bygger dels
på att erbjuda unga kvinnor, i åldern 15–25, stödsamtal och terapi; individuellt eller i grupp, dels på informationsverksamhet ute i skolor och
andra ungdomsmiljöer om sex, kön och våldtäkt. Hittills har teamet haft
kontakt med ca 500 unga kvinnor som utsatts för våldtäkt och nått ut till
ca 4 000 ungdomar med sin informationsverksamhet. Idag finns det ca 30
ideella volontärer som arbetar som stödpersoner för de utsatta unga
kvinnorna. Metoden är starkt efterfrågad och för att kunna sprida metoden vidare så söker teamet stöd för att ta fram en dokumentation som
beskriver stöd-, skolinformations- och volontärutbildningsverksamheten.
Kontaktperson: Josefin Grände, tel. 08-644 10 42
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Projektet Elektra
1 000 000 kr för år 2 av 4
Syftet med detta projekt är att arbeta med en helhetssyn på de problem
som möter utsatta flickor som lever i miljöer med starka patriarkala värderingar. Projektets olika delar vänder sig därför så långt som möjligt till
såväl flickorna som deras familjer. Målsättningen är att finna hållbara
långsiktiga lösningar genom att samla de goda krafter och den kunskap
som redan finns. Projektets andra år är uppdelat i olika fristående projektdelar: samordning av hjälp och skyddsinsatser, en hemsida
www.elektra.nu , stödverksamhet, en kunskapsbank med föreläsare och
utbildning i skolor, myndigheter och organisationer samt en teaterturné,
”Elektras bröder”, som har sitt fokus på pojkar och bröder och deras betydelse i hedersproblematiken och som är en uppföljning av pjäsen
”Elektras systrar”.
Kontaktperson: Eduardo Grutsky, tel. 08-462 22 06
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Örebro Muslimska Ungdomsförening (ÖMUF)
Kvinnlig könsstympning
170 000 kr för år 2 av 2
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Örebro muslimska ungdomsförening har som ett av sina främsta mål att
skapa en dialog mellan islam och andra religioner. Genom projektet
Kvinnlig könsstympning, religion eller kultur vill föreningen dels påverka muslimer att inte acceptera könsstympning, dels informera
majoritetsbefolkningen om att muslimer i Sverige generellt är mot denna
sedvänja. Föreningen avser bedriva arbetet genom att producera en dokumentärfilm om ämnet och använda filmen som material vid debatter,
seminarier, skolbesök osv. Filmen kommer också att erbjudas till föreningar och lokal-TV i landet. Filmen görs i samarbete med en professionell filmstudio för att säkerställa kvalitet på produktionen. För det andra
året planeras ett antal seminarier samt filmvisningar. Särskilt kommer
somaliska kvinnor att vara i fokus för ett antal studiecirklar och seminarier.
Kontaktperson: Abdullahi Abukar, tel. 073-631 59 22

Kost och motion
Barn
IOGT-NTO, Karlstad
Projektet Motion från vaggan till graven
200 000 kr för år 3 av 3
Föreningen menar att många nyblivna föräldrar skulle kunna må bättre.
Kost, motion och sociala kontakter är tre viktiga faktorer som påverkar
hur man mår. I detta projekt kan föreningen på ett positivt och enkelt sätt
hjälpa deltagarna till att ingå i ett socialt nätverk samtidigt som barn och
föräldrar i ett tidigt skede kommer ut och rör på sig. Målet är att starta
promenadgrupper/kamratgrupper för nyblivna föräldrar i Värmland
(Karlstad, Kil, Hammarö m.fl.)
Kontaktperson: Helena Hultcrantz, tel. 054-18 68 94

Handikapp
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Piteå
Projektet – Mat är allt, inte bara palt
300 000 kr
Handikapprörelsen i Piteå, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i
Piteå gör ett pilotprojekt om verkligheten för människor med särskilda
matproblem. Målgrupperna inom projektet är personer med diabetes,
matallergier, parkinson samt reguljära funktionshinder familjär Amyloidos med polyneuropati (Skelleftesjukan) samt porfyri (Arjeplogsjukan).
Man vill kunna se hur verkligheten är för människor med speciella mat144
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Kontaktperson: Ingegärd Bergvall, tel. 0911-182 14
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (HL)
Projektet Hjärt-Lung Center
904 000 kr för år 2 av 3
Förbundet prövar en ny förebyggande verksamhetsform, ett Hjärt-Lung
Center som skall vara ett komplement till de etablerade Hjärt-Lungskolor
som drivs av hjärt-lungföreningarna. Dessa vänder sig till dem som redan
fått hjärt-lungsjukdom/problem. Hjärt-Lung Center fungerar som en
mötesplats där stöd och information i förebyggande syfte kan förmedlas.
Man prövar verksamheten i Skellefteå som har en väl fungerande HjärtLung Skola. Centret är fristående men samarbetar med primärvård, skola,
Viktväktarna, ideella organisationer och myndigheter m.fl. Vid centret
skall man kunna få olika typer av informationsmaterial kring rökning,
stress, kost m.m. Man skall också få möjlighet att göra vissa tester. Den
primära målgruppen är framför allt yngre personer under 55 år, med och
utan hjärt-lungproblem och deras anhöriga. Projektets sekundära målgrupp är sjukvårdspersonal och allmänhet.
Kontaktperson: Ronny Weylandt, tel. 08-556 062 00
Hudiksvalls kommun, Omsorgsförvaltningen
Projektet Mat, motion och hälsa
100 000 kr för år 3 av 3
Målgruppen för projektet är personer i särskilda boenden och personer i
daglig verksamhet. Syftet är att förebygga ohälsa och oönskade välfärdssjukdomar på grund av över- och undervikt. Att jobba i ett arbetslag är
hörnstenen i projektet. Arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast
gör en kartläggning. Därefter startas en dialog med omsorgstagarna om
vilka förändringar som kan göras. Information ges individuellt och i
grupper som föreläsningar eller i andra former för att alla inblandade
skall få ökad medvetenhet och motivation att få till stånd en förändring.
Samarbete sker med FUB Hudiksvall.
Kontaktperson: Sören Löfkvist, tel. 0650-190 19
Riksföreningen Autism (RFA)
Projektet Effekt av fysisk träning av vuxna med autism
305 000 kr för år 2 av 2
Personer med autism har svårt att delta i vanliga idrottsaktiviteter. Man
kan ha svårt att imitera, att följa verbala instruktioner och svårigheter
med socialt samspel. Vuxna med autism som bor i gruppbostad och arbetar på dagcenter har oftast inte någon planerad fysisk aktivitet. Projektet riktar sig till en grupp vuxna med autism som bor på ett gruppboende
i Trelleborg. Målet med projektet är bl.a. att finna former för motorisk
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träning, skapa en arbetsmodell som hjälper till att strukturera och utvär- Skr. 2003/04:125
dera effekten av fysiska aktiviteter samt utveckla ett metodhäfte och göra Bilaga 2
en videofilm. Verksamheten skall drivas vidare efter verksamhetens slut
genom att personalen tillägnar sig kunskaper under projektets gång.
Sjukgymnasterna på habiliteringen i Trelleborg skall informera och
sprida kunskaperna vidare samt bygga ett nätverk för sjukgymnaster som
arbetar med personer med autism för utbyte av kunskaper och erfarenheter.
Kontaktperson: Lena Andersson, tel. 08-702 05 80
Stiftelsen Spinalis
Projektet Spinalis Friskvårdsprogram
550 000 kr för år 1 av 3
Stiftelsen vill utveckla ett standardiserat, kopierbart och utprovat friskvårdsprogram för personer under och efter rehabilitering efter ryggmärgsskada. Programmets syfte är att medvetandegöra och motivera till
goda hälsovanor genom samtal om livsstil och hälsa, genomföra mätningar av blodtryck, vikt, kondition m.m. för att komma fram till vilka
träningsprogram och/eller kostprogram som kan passa bäst. Programmet
innehåller också kontinuerliga uppföljningar. Arbetssättet som är ”pekpinnefritt” skall öka individens medvetenhet om den egna situationen och
om de egna möjligheterna att påverka.
Kontaktperson: Claes Hultling, tel. 08-555 442 50
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
EMIL-projektet
1 957 000 kr för år 3 av 3
För att personer med funktionshinder skall kunna aktivera sig fysiskt
krävs bl.a. att det erbjuds allsidiga rörelseaktiviteter i dagis, förskola och
fritis, att det finns en anpassad idrottsundervisning och att det finns
handikappidrotts- och idrottsföreningar med nödvändig lekkompetens
och träningsförutsättningar i närheten. Det mest primära behovet idag är
att utveckla och genomföra lämplig fortbildning av tränare, idrottsledare
och lärare i hela landet. Målet med projektet är att utveckla en svensk
modell för en sådan utbildning och att utveckla och producera adekvata
läromedel för aktuell utbildningssatsning. Dessutom vill man skapa förutsättningar att få elever med funktionshinder integrerade och inkluderade i skolans idrottsundervisning på ett bra sätt. Svenska Handikappidrottsförbundet vill i samverkan med Aktivt Liv i Västernorrland,
Idrottshögskolan Stockholm och Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott försöka åstadkomma detta. Under projektår tre kommer pilotutbildningsinsatser i föreningslivet att göras, man färdigställer skolläromedel, producerar en cd som komplement till de skriftliga läromedlen
och förbereder för implementering och fortsättning efter projektets avslutande.
Kontaktperson: Kennet Fröjd, tel. 0278-258 45
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Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
Projektet Andning och stresshantering hos personer med utvecklingsstörning
1 031 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Man har de senaste åren börjat studera psykofysiologiska faktorer hos
personer med utvecklingsstörning/inlärningshandikapp. Grundhypotesen
är att utvecklingsstörda – i likhet med CP-skadade – har ett dysfunktionellt andningsbeteende som medför ett bristfälligt gasutbyte och att de i
kombination med detta har svag stresshanteringsförmåga. Att vara
stressad är en mycket dålig förutsättning för inlärning. Eftersom utvecklingsstördas funktionshinder i huvudsak är ett inlärningshandikapp är det
av största vikt att undanröja alla hinder för inlärning. Huvudmålet med
projektet är att kartlägga andningsbeteende och stresshanteringsförmåga
hos utvecklingsstörda, se om det går att träna dessa funktioner samt utveckla träning som kan normalisera dem. Projektet bedrivs i samarbete
med FUB och Utvecklingscentrum för Handikappidrott.
Kontaktperson: Kennet Fröjd, tel. 0278-258 45
Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
Projektet Motorisk utveckling hos blinda
705 000 kr för år 2 av 3
Förbundet utvecklar tillsammans med Synskadades Riksförbund och
Svenskt utvecklingscentrum för Handikappidrott en träningsmetodik för
utveckling av balans, kroppskännedom och rörelseminne hos blinda.
Bakgrunden är att man på Resurs- och Utvecklingscentrum för svensk
Handikappidrott (RUSH) i Bollnäs de senaste åren bl.a. genomfört
idrottsläger och utbildning samt teknikutvecklingsprojekt för synskadade.
Vid alla dessa insatser har som rutin utförts motorisk-perceptuella bedömningar. Vid dessa bedömningar har framkommit att synskadade och
framförallt blinda är mycket svagt utvecklade avseende balans, kroppskännedom och rörelseminne. Detta har varit överraskande då man trott
att dessa motoriska grundfunktioner skulle vara mycket väl utvecklade
för att kompensera synskadan. Viktigt i projektet är att utnyttja de förmodat positiva resultaten till insatser med så unga personer som möjligt,
även om metodikutveckling och försöksverksamhet genomförs med alla
åldrar och till stor del ungdomar och vuxna.
Kontaktperson: Kennet Fröjd, tel. 0278-258 45
Svenskt Utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH)
Projektet Kost – Motion – Hälsa för personer med utvecklingsstörning
965 000 kr för år 1 av 3
SUH skall i detta projektet bl.a. kartlägga motions- och kostvanor hos
personer med utvecklingsstörning .Man tänker kartlägga hinder och möjligheter för bedrivande av regelbunden fysisk aktivitet, utveckla utbildningar för personal vid gruppbostäder och dagcenter i tillämpad kost och
motion för personer med utvecklingsstörning. Vidare skall man utveckla
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träning och redskap för fysisk aktivitet med speciellt fokus ungdomar Skr. 2003/04:125
med grav utvecklingsstörning och multihandikapp samt utveckla en an- Bilaga 2
vändarvänlig databas med fokus utvecklingsstörning–kost–motion–fysisk
aktivitet–hälsa.
Kontaktperson: Kenneth Fröjd, tel. 0278-258 45
Örebro läns Handikappidrottsförbund
Projektet Folkhälsoarbete för funktionshindrade
350 000 kr för år 3 av 3
Föreningen uppger att funktionshindrade och då främst gruppen utvecklingsstörda har en dålig och i vissa fall mycket dålig hälsoprofil. Projektets målsättning är att skapa grupper i länets kommuner som arbetar med
folkhälsofrågor. Grupperna kommer i första hand att bestå av utvecklingsstörda och personal som är verksamma kring denna målgrupp. I
projektet skall man ta fram ett studiematerial som är tillgängligt och anpassat för målgruppen. Man skall också försöka göra det ordinarie fritidsutbudet i kommunen tillgängligt för de funktionshindrade invånarna.
Kontaktperson: Lennart Jansson, tel. 019-17 55 76

Kultur
Barn
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR) Stockholm
Projektet Kulturcirklar bland barn och unga afrosvenskar i Stockholm
400 000 kr för år 1 av 3
Afrosvenskarnas riksförbund (ASR) är en ideell organisation med 6
regionala avdelningar (Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro
och Umeå). Antalet medlemmar uppgår till över 1 200 personer där ca
två tredjedelar utgörs av barn och ungdomar under 15 år. Föreningen i
Stockholm vill nu erbjuda afrikanska barn och ungdomar i 6–14 års ålder
en möjlighet att tillsammans med de vuxna skapa en meningsfull fritid.
Föreningens ambition är även att försöka bryta många föräldrars isolering. Barnen skall bl.a. få möjlighet att lära sig hur man producerar en
tidning där innehållet i tidningen skall bygga på barnens egna aktiviteter.
Föreningen kommer under projekttiden att anlita en teaterpedagog och en
sagoberättare för att låta barnen träna sig i att utföra enkla föreställningar. Utflykter och läger kommer också att arrangeras för att stärka
sammanhållningen i gruppen och öka samhörigheten mellan familjer. En
av målsättningarna med projektet är att aktiviteterna skall leda till att det
växer fram en aktiv ungdomsorganisation.
Kontaktperson: Zela Sabuni Bikyeombe, tel. 08-643 81 85
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Drömmarnas Hus Ek. förening
Projektet Barn- och ungdomskulturhus i Malmö – Drömmarnas Hus
2 000 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Under sex år har föreningen bedrivit olika former av kultur för barn och
ungdomar i Rosengård. Man har byggt upp ett brett kontaktnät mellan
skolor, barn och många vuxna och ett hus för barns och ungdomars kultur. I området lever de fattigaste barnen i Sverige enligt en rapport från
Rädda Barnen. Föreningen ser att möjligheterna för barn och ungdomar
från olika delar av Malmö att mötas är otillräckliga. Man vill nu därför
utveckla arbetet i Rosengård genom ett samarbete med Malmö kommun
och Rosengårds stadsdel för att genomföra ett integrationsprojekt genom
möten via kulturen, mellan ungdomar från samtliga Malmös stadsdelar,
oavsett bakgrund eller nationalitet. Eftersom Drömmarnas Hus ligger i
Rosengård kan kraftfulla och positiva möten via kultur och skapande där
leda till förändrad syn på varandra och också ändra bilden av Rosengård.
Metoden är att barnen och ungdomarna introduceras till aktiviteter via
skolan – på dagtid. Eftersom barnen på detta sätt blir välbekanta med
Drömmarnas Hus är det lättare att använda möjligheten till aktiviteter där
även på fritiden. Det kommer att finnas verkstäder i bild och form,
musik/rytmik, drama, dans m.m. Verkstäderna är viktiga eftersom man
inte konsumerar utan är aktiv och skapar.
Kontaktperson: Lotta Lundgren, tel. 040-21 74 76
Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB)
Projektet Hälsa till barnen
440 000 kr för år 2 av 3
Stora framsteg har under de senaste decennierna gjorts i vård och behandling av sjuka barn och ungdomar. Många barn och ungdomar som
förr vårdades i månader på sjukhus kan idag vårdas hemma. Det finns
dock fortfarande en kategori som tillbringar mycket tid på sjukhus, besöker mottagningar och dagsjukvårdsavdelningar – barn och ungdomar
med svåra kroniska sjukdomar. I detta projekt vill NOBAB i samarbete
med Barnens Sjukhus på Huddinge Universitetssjukhus genom dramapedagogik utveckla nya metoder som väcker och stimulerar till ökad kunskap och debatt och har som avsikt att bidra till ökad insikt om barns och
ungdomars situation och möjlighet till delaktighet i dagens hälso- och
sjukvård och implementera FN:s barnkonvention bl.a. artikel 3 barnens
bästa i främsta rummet och artikel 6 rätt till utveckling.
Kontaktperson: Gunilla Rödin Eberstein, tel. 0705-15 05 49
Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RFoD)
Projektet Kulturrötter för gränslös gemenskap – Sikelej sa kamelen
300 000 kr
Föreningen vill producera en CD-skiva som skall komplettera boken
”Sikelej sa kamelen – Sånglekar från när och fjärran”. Under insamlingsarbetet av boken har föreningen funnit att oavsett var man bor i
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världen finns det stora likheter mellan det som barnen leker, sjunger, Skr. 2003/04:125
dansar. På CD-skivan skall sångerna presenteras på originalspråk av ar- Bilaga 2
tister som kan framföra sångerna på svenska och på andra främmande
språk. För att barnen skall kunna ta till sig och lära sig sångerna skall
pedagoger genomföra ett antal utbildningskurser runt om i landet där
pedagogerna och de enskilda som lärt ut sånglekarna deltar, detta för att
nå ut till så många som möjligt. Projektet vänder sig till lärare och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar.
Kontaktperson: Lars Farago, tel. 08-407 17 32
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)
Projektet Slöjdcirkus
1 000 000 kr för år 2 av 3
Alltför få barn har idag tillgång till en slöjdkunskap som hemslöjden representerar. Det finns ett stort behov, men det råder brist på vuxna med
rätt kompetens att förmedla hemslöjdens kunnande inom t.ex. skola,
barnomsorg och fritidsverksamhet. Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund gör nu ett rikstäckande och turnerande barn- och ungdomsprojekt i form av en Slöjdcirkus. Man genomför en tältturné med programverksamhet i 14 län, startar slöjdklubbar, har ett kompetensutvecklingsprogram, arrangerar seminarium, utvecklar nya samarbetsformer
med folkbildningen och skapar nya nätverk. Under det andra projektåret
går man in i turnéfasen och man följer i stort den ursprungliga projektplanen.
Kontaktperson: Kerstin Andersson Åhlin, tel. 08-545 494 51
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Projektet Barn och ungdomsteater på teckenspråk
2 519 000 kr för år 2 av 3
Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund bedriver projektet i samarbete med Riksteatern/Tyst Teater inriktat på att
utveckla barn- och ungdomsteater på teckenspråk. Tyst Teater har tidigare arbetat framför allt mot en vuxen publik. Projektets yttersta mål är att
stärka utbudet av scenkonst på teckenspråk för barn och ungdomar så att
döva barn kan ges bättre förutsättningar att uppleva professionell scenkonst. Projektet har som delmål att genom teatern bygga broar mellan
döva och hörande. Projektet skall undersöka hur teater på teckenspråk
kan utvecklas så att den i ännu större omfattning än idag kan fånga även
en hörande publik med syftet att öka den ömsesidiga förståelsen mellan
hörande och döva. Det andra delmålet är att ge möjlighet till att ny dramatik skrivs och skapas direkt på teckenspråk, utan en översättning från
svenska som mellanled så att dövas egen röst förs direkt in i vårt gemensamma kulturliv. Under projektets andra år skall en lågstadieproduktion
göras till alla skolor för döva och hörselskadade men även till övriga
skolor som visar intresse.
Kontaktperson: Hans Smedberg, tel. 08-442 14 61
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Teater Sagohuset
Projektet Dans Drama Dialog – ett utvecklingsprojekt för barn med
funktionshinder samt för deras föräldrar och personal
240 000 kr för år 1 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Teater Sagohuset vill tillsammans med Barn- och ungdomshabiliteringen
i Lund och Föreningen idrott för handikappade medverka till att små barn
med funktionshinder i åldrarna 4–11 år skall få möjlighet att uttrycka sig
i dans, drama och dialog utan inslag av tävlan och habiliteringsfokus.
Genom att stimulera barnets rörelseglädje och rörelseaktivitet kommer
barnens kroppsmedvetenhet att öka. I projektet vill man också vända sig
till barnens föräldrar. Personal som arbetar med kultur, fritidsverksamhet,
pedagogik kommer att inbjudas till olika studiebesök och informationsmöten och utbildningsseminarier. Även studerande vid Lärarhögskolan
och Lunds Universitets pedagogiska institution kommer att inbjudas för
att ta del av projektets erfarenheter.
Kontaktperson: Hugo Tham, tel. 046-12 21 41

Ungdom
Föreningen Cirkus Cirkör
Projektet Subörb och Subtour
900 000 kr för år 1 av 3
Projektet syftar till att skapa en plattform för ung kultur och integration
över hela landet. Genom att belysa ungas kulturutövande med speciell
betoning på nycirkusens förmåga till demokratiska processer, möten och
samarbeten vill föreningen skapa en arena för framtidens kultur. Förutom
både nationella och internationella föreställningar som innehåller allt från
finstämd poesi till avancerad akrobatik och humoristisk freak-show,
kommer det att finnas s.k Subyouth workshops, jongleringskonvent,
streetkultur, experiment, nycirkus för funktionshindrade ungdomar etc.
Dessutom kommer det att finnas en öppen scen benämnd Challange där
unga, ej professionella artister, får tillfälle att utmana sig själva och sin
publik inför en jury. Projektets första stora evenemang sker i Botkyrka
kommun under augusti och under hösten och våren kommer man att
genomföra en turné i andra kommuner med en avslutning i nästa års
ungdomskommun.
Kontaktperson: Åsa Lassfolk, tel. 08-53 199 837
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Föreningen Rockparty
Projektet Popkollo
100 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Syftet med projektet är att få fler flickor intresserade av att spela, skriva
och sjunga. Målet är att detta skall vara avstamp för ett återkommande
evenemang som skall fungera som inspirationskälla och en grund att stå
på för deltagarna. Flickor är kraftigt underrepresenterade inom pop, rock
och hip-hop musiken. Förhoppningen är att ge flickorna möjlighet till
utveckling inom dessa olika musikgenre. Under sommaren 2003 kommer
ett tiodagars kollo att genomföras med ca 20 deltagare från främst
Småland men även intresserade flickor från andra delar av landet kan
delta. Det kommer att hållas musikpass dagligen under kollot och tonvikten kommer med fördel att läggas vid de instrument där flickor är
underrepresenterade, som exempelvis trummor och ljudteknik. Ett antal
”workshops” med kända svenska artister kommer att hållas. Efter kollot
kommer ett nätverk att bildas som stöd för flickorna.
Kontaktperson: Louise Harms, tel. 0495-695 11
Föreningen Rockparty
Projektet Rookie on Tour
300 000 kr för år 1 av 3
Syftet med detta treåriga projekt är att förbättra förutsättningarna för
”rookieband” för att på så sätt säkerställa ett rikt kulturliv i Sverige för
och med unga. Föreningen Rockparty har under två års tid etablerat
”Rookie”, ett arrangemang vars tanke var att bl.a. skapa möten mellan
redan etablerade artister och oetablerade, utbilda och ge nya band och
musiker kunskap och inspiration och ge unga musiker en inblick om hur
musikbranschen fungerar samt att marknadsföra nya musiker/band. Nu
vill Föreningen Rockparty sprida detta lyckade koncept i resten av landet
för att inspirera andra föreningar och orter att arbeta för ha ett rikt
musikliv och på så sätt bidra till en förbättring av den svenska livescenen
och förutsättningar för nya oetablerade band. Under det första året kommer det att genomföras olika regionala ”Rookies” i bl.a. Skellefteå,
Göteborg och Karlstad. I samarbete med etablerade arrangörer i varje
stad kommer lokala ungdomar att planera och genomföra evenemanget i
just sin stad. Varje evenemang kommer att innehålla olika seminarier och
workshops förutom scenframträdanden av ca 10 lokala nya band.
Kontaktperson: Hanna Rothelius, tel. 0495-696 74
Föreningen Samhain
Projektet Skuggor 2003
150 000 kr
Föreningen Samhain är en ungdomsförening. Syftet med projektet är att
verka som en nyskapande kraft inom rollspelsrörelsen, bl.a. genom att ha
industrialismen som tema. Ambitionen är att förnya kulturens gengrepp,
öka tillväxten och intresset för denna kulturgren samt arbeta för att del-
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tagarna skall få så stort inflytande på uppsättningen som möjligt. Tanken Skr. 2003/04:125
är att aktivt gå ut till dels ungdomar som redan är intresserade av rollspel Bilaga 2
och dels till de underrepresenterade grupperna inom rörelsen, t.ex. invandrare. Vidare vill man skapa nätverk mellan föreningar i närområdet,
för att bl.a. öka möjligheter till idéutbyte. Projektet kommer att avslutas
med en rollspelsuppsättning.
Kontaktperson: Jonas Billing, tel. 073-639 89 18
Hallands Länsteaterförening
Projektet Vattenhålet II
275 000 kr för år 3 av 3
Hallands Länsteaterförening har etablerat ett samarbete med de fyra ungkulturföreningarna Estrada, Medea, Hydra och Pygmalion. Sedan 1998
anordnas ett antal lokala kulturfestivaler i länet. Genom Vattenhålet II
vill föreningarna nu utveckla samarbetet från anordnandet av evenemang
till uppbyggnad av mer bestående nätverk för ungdomskultur. Nätverken
skall kunna stötta den lokala ungdomskulturen genom idéutbyten, utbildningar och andra arrangemang.
Kontaktperson: Lena Teveldal, tel. 035-21 64 60
Länsteaterföreningen i Sörmland
Projektet SUS – Sörmland Ung Scen
100 000 kr för år 1 av 2
Detta projekt syftar till att skapa ett kulturarrangemang och utbildningsprojekt av och med unga arrangörer i Sörmlands nio kommuner. Projektet kommer att styras av ett ungdomsråd, i åldern 16 – 25 år, bestående
av ett femtontal representanter från olika kulturföreningar i Sörmland.
Målet är att utveckla unga arrangörers kunskap och erfarenhet av att
arrangera och turnélägga kulturevenemang samt bygga upp ett nätverk
mellan ung kultur, benämnt Kulturföreningen SUS – Sörmland Ung
Scen, i länet. Några av de aktiviteter som kommer att anordnas av ungdomarna är teater, dans, musik, estradpoesi, film, konst och debatter.
Kontaktperson: Pelle Wistén, tel. 070-581 84 83
Sensus Studieförbund (fd Sveriges Kyrkliga Studieförbund SKS)
Sveriges Multireligiösa Guider
590 000 kr för år 2 av 3
I samband med utställningen Gud har 99 namn, som har turnerat över
hela landet, har Sensus Studieförbund rekryterat och utbildat guider till
de stora världsreligionerna. Efter utbildningen arrangerar guiderna aktiviteter för bland annat skolklasser, företagsgrupper, föreningar samt
lärare. För att säkerställa att guidernas arbete och kunskaper kan bli till
nytta även framöver, vill Sensus Studieförbund bygga upp ett nätverk där
guiderna kan mötas, vidareutvecklas och hitta nya vägar för sitt arbete.
Arbetet bedrivs bland annat i form av nätverksmöten, utbildningar och
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utveckling av nya dialogredskap för skol- och gruppbruk. Informations- Skr. 2003/04:125
satsning med nya redskap som t.ex. multireligiös väska genomförs.
Bilaga 2
Kontaktperson: Åsa Danielsson, tel. 08-727 17 73
Stiftelsen Kulturförökarna
Projektet Förortståget och www.sub.se
300 000 kr för år 1 av 3
Stiftelsen Kulturförökarnas mål är att ge alla ungdomar i varje förort
möjlighet att pröva på de kulturella uttrycken, att bidra till ökad samverkan mellan de lokala kulturkrafterna och att stimulera till ökad kulturverksamhet. Detta projekt syftar till att starta ett ”förortståg” för att stimulera och utveckla kulturen i förorterna och samtidigt skall en ny nättidning och portal, www.sub.se, sättas upp för att skapa en plattform för
kommunikation och information. ”Förortståget” skall ses som en
kulturstafett mellan förorter och det första året skall tåget besöka förorter
i storstadsområdena samt från 2004 även liknande områden i bl.a.
Uppsala, Gävle, Norrköping och Sundsvall. Tåget kommer att innehålla
workshops, seminarier/föredrag, musik och dansarrangemang, en
rullande utställning och på varje ställe kommer kulturpriset ”K-märkt
betong” att delas ut till ett lokalt kulturprojekt. Dessutom kommer det att
hållas hearings/debatter med lokala beslutsfattare om bl.a. satsningar på
kultur och boendefrågor som skall dokumenteras och sändas i lokal-TV,
radio och på webben, där man på den senare kan fortsätta diskussionen.
Kontaktperson: Marita Isaksson, tel. 070-791 08 29
Studiefrämjandet i Uppsala
Projektet Världens Ljudbang
150 000 kr
Projektets syfte är att stimulera ungdomar med utländsk bakgrund till
eget skapande i form av musik. Genom att träna sig att stå på scen får
ungdomarna tilltro till sin egen förmåga att kommunicera och påverka.
Tanken är att ha ett antal konserter under hösten samt att arbeta med scenisk framställning genom workshops. En s.k. musikcirkelledarutbildning
kommer att erbjudas samtliga deltagare. Ett av de uppsatta målen är
dessutom produktion av en CD. Man skall även arbeta med att sammanföra redan etablerade band (traditionellt västerländska band) med projektets grupper med förhoppningen att åstadkomma spännande gränsöverskridande musik.
Kontaktperson: Daniel Bergström, tel. 018-30 34 24
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Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
(FUB) Stockholm
Projektet Skansen för alla
60 000 kr
FUB Stockholm och länsförbundet skall tillsammans med Stiftelsen
Skansen och Centrum för lättläst göra Skansen tillgängligt genom utbildning av personal, anpassning av information miljö och verksamhet.
Under en festdag i augusti kommer personer med utvecklingsstörning att
”testa” arrangemangen. Erfarenheterna kommer att dokumenteras i en
handbok som skall spridas.
Kontaktperson: Juan Carlos Cebrian, tel. 070-539 22 13
Gotlands kommun
Projektet Var god berör
164 000 kr
Kommunens kultur- och fritidsförvaltning skall tillsammans med Synskadade (SRF) Gotland och Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
genomföra projektet Var god berör!, ett projekt som skall leda till en
konstutställning som ”öppnar konstens taktila värden” och därmed når ut
till grupper som är mer eller mindre utestängda från konstlivet. Processen
skall ge bra pedagogiska verktyg, idéer och praktik. Projektledaren skall
göra ett urval av konstnärer/konstverk så att utställningen skall representera olika uttryck och material, experiment för alla sinnen. Utställningen
skall invigas på Gotlands Konstmuseum, efter två månader skall den erbjudas till konsthallar och konstmuseum i hela landet till självkostnadspris.
Kontaktperson: Hanna Stahle, tel. 0498-20 42 56
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Projektet Tillgänglig musik för hörselskadade – en mänsklig rättighet
150 000 kr
Hörselskadades Riksförbund och Unga Hörselskadade skall tillsammans
med TBV och ABF i Örebro arrangera olika arrangemang, bl.a. en konsert med hörselskadade musiker där volymen och framförandet anpassas
till hörselskadade, disco med sänkt ljudnivå och sex workshops där hörselskadade får prova på olika former av musik och få en praktisk upplevelse av hur anpassad musik kan upplevas.
Kontaktperson: Olle Qvist, tel. 08-457 55 18

155

Klarälvdalens Folkhögskola
Gladiatorspel i Sunne
40 000 kr
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Utvecklingsstörda ungdomar i Värmland kommer i detta projekt med
TV-Gladiatorerna som förebild kunna genomföra Gladiatorspel under
hösten 2003.
Kontaktperson: Tina Jörlén, tel. 0565-153 50
Nordiska Förbundet för läkepedagogik och socialterapi
Nordiskt midsommarmöte – ett socialt allkonstverk
50 000 kr
Förbundet skall arrangera en nordisk midsommarvecka i Järna. Man
vänder sig till vuxna människor med förståndshandikapp/autism och
deras ledsagare, under veckan skall man bl.a. uppföra ett gemensamt
midsommarspel, fotoutställningar och presentationer genom musik, tal
och dans.
Kontaktperson: Katharina Karlsson, tel. 0709-31 43 91
SAFTsalonger HB
Projektet Nyckel till kappsäcken
300 000 kr
Saftsalonger HB skall i samarbete med FUB och Etnografiska museet
genomföra en utställningsteater som utgår från museets utställning. Med
världen i Kappsäcken. Tanken är att innehållsmässigt göra utställningen
tillgänglig så att den även för en funktionshindrad person blir mer än en
serie abstrakta rum med bilder och föremål. Det handlar om resandet,
nyfikenheten, det normala som möter det onormala. Man arbetar med
skådespelare, musiker och dansare och vill åstadkomma en taktil föreställning där det finns utrymme för medagerande och trygghet att dela
upplevelserna.
Kontaktperson: Karin Ison, tel. 0733-84 45 94
Svenska Very Special Arts (VSA)
Projektet Kulturevangemang i Trädgårdsföreningen i Göteborg
200 000 kr
Kulturföreningen, som arbetar för att stödja, inspirera och skapa möjligheter för konstutövare med funktionshinder, är riksomfattande och ingår i
en internationell organisation. Föreningen skall under handikappåret presentera handikappade konstutövare inom musik, måleri, författarskap,
dans och teater i Trädgårdsföreningens park och lokaler i Göteborg för
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att nå ut till allmänheten. I samråd med Trädgårdsföreningen planeras
också specialvisningar i Palmhuset och Fjärilshuset, bl.a. syntolkad vandring i Palmhuset.
Kontaktperson: Agneta Rapp, tel. 031-50 27 42
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Lokaler
Barn
Bankekind-Vårdsbergs Frikyrkoförsamling
Inköp av fastighet, om- och tillbyggnad av samlingslokaler och inköp av
inventarier på fastigheten Svanhals 1:3 i Linköpings kommun
60 000 kr
Bankekind & Vårdsbergs Frikyrkoförsamling har köpt ett f.d. butikshus
som ligger i samhället Bankekind. En ombyggnad av huset ger lokaler
för nya verksamheter för barn och ungdomar. Hållplats för skolbuss och
kommunala färdmedel finns helt nära huset vilket gör att man utvecklat
ny öppet-hus verksamhet och musikakademi för barn och ungdomar.
Kontaktperson: Hans-Göran Björn, tel. 013-21 96 90
Fjälkinge Scoutkår
Nybyggnad av scoutstuga på fastigheten Fjälkinge 41:3 i Kristianstads
kommun
100 000 kr
Kåren skall bygga en ny scoutstuga. Detta gör att kåren kan erbjuda
scouting även för barn och ungdomar med funktionshinder. Kåren samarbetar med handikapporganisationer och skolor för att nå barn och ungdomar med funktionshinder.
Kontaktperson: Christer Magnusson, tel. 044-28 95 31
Påryd Scoutkår
Tillbyggnad av scoutstuga på fastigheten Fagerhult 2:9 i Kalmar kommun
100 000 kr
Påryd Scoutkår har idag sin verksamhet på flera ställen. Kåren skall
bygga till sin scoutstuga för att samla sin verksamhet och för att kunna
starta s.k. bäverscouting för 6–7-åringar och ha verksamhet för samtliga
avdelningar inom scouting. Klubbhuset blir handikappanpassat och kåren
utvecklar i samråd med handikapporganisationerna scouting för barn och
ungdomar med funktionshinder.
Kontaktperson: Roger Isberg, tel. 070-603 11 38
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Edsbyns Pingstförsamling
Om- och tillbyggnad av källarplan till ungdomsgård i Ovanåker kommun
300 000 kr
Pingstförsamlingen i Edsbyn vill med denna ombyggnation skapa en
mötesplats för samhällets ungdomar som är öppen året om – Ungdomsgården 12:an. Edsbyn är ett samhälle med många av glesbygdens traditionella problem, ökad alkoholkonsumtion och ökad kriminalitet bland
ungdomarna. Församlingen vill försöka fånga upp ungdomarna genom
att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter som café, biljard, pingis,
musikrum och danslokal.
Kontaktperson: Christer Stenberg, tel. 0271-572 50
International Kenpo Karate Club
Ombyggnation av samlings- och aktivitetslokal på fastigheten Mjölnaren
7 i Norrköpings kommun
250 000 kr
Föreningen bygger om sin samlingslokal, som ligger i centrala
Norrköping, med målet att stärka och utvecka den nuvarande barn- och
ungdomsgruppsverksamheten. Föreningen har ett stort samarbete med
skolor runt om i Norrköping och arbetar aktivt för barn och ungdomars
psykiska och fysiska hälsa. Föreningen vill bl.a. fortsätta att kunna erbjuda kombinerade teori- och träningskurser för elever i årskurs sex och
fick redan år 2000 utmärkelsen Årets Etikförening av Östergötlands
idrottsförbund.
Kontaktperson: Ingemar Johansson, tel. 0705-10 73 71
Nolby Alpina Skidklubb
Tillbyggnad av klubbhus på fastigheten Nolby 3:250 i Sundsvalls kommun
300 000 kr
Nolby Alpina Skidklubb vill med detta projekt, Nolby Dream Park,
starta upp en ny barn- och ungdomsverksamhet kring en s.k. Fun Park,
ett särskilt område på skidanläggningen för den friare formen av skidåkning och snowboard. I verksamheten ingår skidungdomsgård och lärarledd åkning. Målet med projektet är att ge barn och ungdomar, oberoende
av fysiska förutsättningar, utbildning och färdighet till en aktiv fritid.
Kontaktperson: John Hägglund, tel. 070-590 00 50
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Nybro Vikings Idrottsförening
Ombyggnad av affär till ungdomslokaler och inköp av inventarier på
fastigheten Stella 1 i Nybro kommun
120 000 kr
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Föreningen vill skapa ett sportcafé med inriktning på dels egna medlemmar och dels ungdomar som inte är aktiva i föreningen. Projektidén är att
försöka påverka ungdomarna i en positiv riktning, inte bara inom ungdomshockeyn utan även utanför hockeyverksamheten. Föreningen vill
t.ex. satsa på aktiviteter/utbildning kring alkohol- och drogförebyggande
arbete genom att bl.a. föra ut kampanjen ”Attityd” till ungdomarna samt
att arbeta med SISU:s olika program för bl.a. god kamratskap, mobbning
och samarbete.
Kontaktperson: Lars Johansson, tel. 0481-101 08
Rinns Atlet- och Idrottsklubb
Tillbyggnad av föreningslokal på fastigheten Oleby 1:192 i Torsby
kommun
75 000 kr
Föreningen vill skapa en mötesplats för bygdens alla barn och ungdomar
som är öppen året om och därmed även nå ungdomar som ej är medlemmar i föreningen. Syftet är att, förutom ordinarie verksamhet, kunna erbjuda olika aktiviteter t.ex. utbildning i ledarskap och idrottsteori, studiecirkelverksamhet, pingis m.m.
Kontaktperson: Valle Jönsson, tel. 0560-631 22

Mot rasism och diskriminering
Barn
Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR)
Projektet Läromedel mot rasism
485 000 kr för år 1 av 3
Afrosvenskarnas Riksförbund är en kulturell och ideell organisation som
bl.a. arbetar för att underlätta integrationen för den afrikanska gruppen i
det svenska samhället. I arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans spelar attityder en central roll. Dessa attityder grundläggs och
befästs i den miljö barnet växer upp i. Huvudmålet med projektet är att
på ett kostnadseffektivt sätt motverka rasism samt befrämja ökad förståelse och tolerans genom utveckling av läromedel anpassade för barn och
ungdom att användas i och utanför skolarbetet. Läromedlet kommer i
första hand att tas fram för Internet. Utbildningen kommer att bestå av en
text med hänvisningar till citat av filosofer, statsmän, statsvetare i historien med länkar till Nationalencyklopedin och andra fördjupande studier.
Förslag på både skön- och facklitteratur kommer att göras. En inventer159

ing skall göras av läromedel för barn och ungdomar inom området Skr. 2003/04:125
rasism,
Bilaga 2
Kontaktperson: Mkyabela Sabuni, tel. 08-615 29 71
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Växjö
Projektet Barn är vi alla
275 000 kr för år 3 av 3
ABF bedriver i samarbete med barn- och ungdomsorganisationer, invandrarföreningar, hem- och skolaföreningar samt kommunala myndigheter ett treårigt aktivitets- och integrationsprojekt riktat till barn och
ungdomar i Växjö, Alvesta och Tingsryd kommuner. Syftet är att skapa
naturliga mötesplatser för barn och ungdomar efter skoldagen samt att
upplysa målgruppen om samhällsviktiga frågor genom lek, spel och läsning. Projektet har planenligt arbetat med att skapa förutsättningar för att
utveckla nya metoder för lokal samverkan för barn- och ungdomsgrupperna i upptagningsområdet. 21 grupper har bildats sedan projektstarten med barn och ungdomar från de olika områdena där aktiviteter
bedrivs som cirkusskola, teater, film, handarbete, brevklubbar m.m.
Under det sista året vill man fortsätta söka upp skolor och erbjuda aktiviteter efter skolan som stimulerar barnens kreativitet. Projektet kommer
att övergå i ABF:s permanenta verksamhet från och med 2004.
Kontaktperson: Max Prades, tel. 0470-70 07 90
Föreningen Barnen Först (BF)
Projektet Barnens rättigheter och familjen
237 000 kr för år 2 av 3
Föreningen Barnen Först (BF) har funnits i Sverige (ingår i den internationella organisationen Children First) i drygt två år och har idag
lokala föreningar i Stockholm, Malmö, Göteborg och Upplands Väsby. I
projektet Barnens rättigheter och familjen skall man utveckla individuell
stöd- och rådgivningsverksamhet till barn i utsatta situationer. Under det
första året genomfördes en konferens för att inleda arbetet kring barn
som är klämda mellan sina föräldrars och det svenska samhällets normer
och värderingar. Konferensen ledde bl.a. till att arbetsgrupper bildades
som arbetar med individuell rådgivning och stödverksamhet för barn och
ungdom med framför allt persisk och kurdisk bakgrund. Under det andra
året planeras en uppföljningskonferens med temat Barnens trygghet och
välfärd och fortsatta insatser för att bygga upp den individuella rådgivningen. Information om projektet kommer att spridas på persiska och
kurdiska genom radiosändningar och via egen hemsida.
Kontaktperson: Karim Shamohammadi, tel. 08-531 854 54
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Föreningen Centrum för Kulturkommunikation (CFK) i Stockholm
Projektet Media, språk- och kunskapsutveckling
365 000 kr för år 2 av 2
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Projektets syfte är att skapa en pedagogisk modell för att utveckla tvåspråkigheten, det kritiska tänkandet och samhällsengagemanget hos
somaliska barn i åldern 10–12 år. De somaliska hemspråkslärarna har en
viktig roll i projektet och fungerar som nyckelpersoner för att nå barnen
och deras föräldrar. Under det andra och sista året kommer projektet fortsätta bedriva pedagogisk verksamhet vid Hyllingeskolan och
Hästhagsskolan och utvidga verksamheten till andra skolor. Under det
sista året skall projektet ta fram en videofilm och en skriftlig handledning
som kan tjäna som utbildningsmaterial vid erfarenhetsspridning.
Kontaktperson: Ana Graviz, tel. 08-85 26 99
Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla
Projektet Stenbarnen
150 000 kr
Projektet Stenbarnen är ett ettårigt teaterprojekt där föreningen vill väcka
diskussioner om flyktingbarnens situation i dagens Sverige. Berättelsen
handlar om en skara barn som evakueras undan kriget och bombningarna
i London under andra världskriget. Ett tjugotal barn och tio vuxna kommer att medverka på scen. I projektet ingår att inleda ett samarbete med
Carlslunds flyktingförläggning genom att erbjuda flyktingungdomar att
medverka vid teaterproduktionen. Teaterföreställningen skall erbjudas
alla Järfällas skolor från åk 3–7 samt skolor i grannkommunerna
Upplands Bro, Sundbyberg, Upplands Väsby m.fl. Teaterföreställningen
skall fungera som tankeväckare och inspirera till en efterföljande diskussion med skolbarnen kring flyktingbarnens situation i Sverige.
Kontaktperson: Gunilla Wiklund, tel. 08-583 502 04
Föreningen Hidde Iyo Dhaqan
Läsverkstan – ett projekt med läs- och språkverkstäder för invandrarbarn
i Malmös föreningsliv
495 000 kr för år 2 av 2
Föreningen är medlem i Afrosvenskarnas Riksförbund och är en kulturell
och ideell organisation som bl.a. arbetar för att underlätta integrationen
av den afrikanska invandrargruppen i det svenska samhället. Föreningen
vill genom projektet bygga upp en verksamhet för barn och deras föräldrar där läsandet och språkets olika dimensioner står i centrum. Man skall
i samverkan med en rad olika föreningar i Malmö starta läs- och språkverkstäder för invandrarbarn och deras föräldrar. Nyckel till framgång är
att föreningarna har en stark förankring bland föräldrarna och att det
handlar om en process med utgångspunkt i hjälp till självhjälp.
Kontaktperson: Warsame Yassin Osman, tel. 0707-45 66 87
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Föreningen Örebro Internationella Center – Kulturalliansen
Projektet Barnens kulturnätverk Fredssvampen
300 000 kr för år 2 av 2
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Örebro Internationella Center – Kulturalliansen är en ideell förening som
inom Örebro kommun verkar för integration mellan olika etniska och
kulturella grupper. Projektet Fredssvampen vänder sig till barn upp till 12
år och syftar till att på barns villkor motverka rasism och främja fred och
integration i och mellan kulturer. Barn från krigsdrabbade länder skall i
projektet ges möjlighet att med kulturen som uttryckssätt bearbeta sina
krigsupplevelser. Projektets första år har genomförts enligt planen och
under det första året har man genomfört ett barngalleri i Vivalla, anordnat en barngala på Örebro konserthus och konstruerat en hemsida.
Projektet genomförs i samarbete med Kultur- och Bildningsnämnden,
ABF, NBV och kulturskolan i Örebro. Under år två skall man anordna en
större utställning med barnens konstverk i Örebro konsthall samt utbilda
barnambassadörer som skall arbeta uppsökande i skolor och bibliotek
kring temat fred, rasism och integration.
Kontaktperson: Jan Thelin, tel. 019-16 98 46
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne län
Projektet Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder
910 000 kr för år 2 av 3
HSO Skåne genomför i samverkan med Rädda Barnen och invandrarorganisationer i Malmö ett projekt för att utveckla råd och stödinsatser
för invandrarbarn med funktionshinder och deras familjer. Under det
första året har projektet arbetat med tre delar; uppsökande verksamhet för
att nå målgruppen, kompetenshöjande insatser både bland målgruppen
och de som har till uppgift att stödja den samt uppbyggande av samverkansstrukturer. Projektets första år har bedrivits enligt plan. Under det
andra året fortsätter arbetet i samverkan med myndigheter, invandrarföreningar och andra verksamheter för att nå familjer i målgruppen.
Samtalsgrupper kommer liksom under det första året att ha en central roll
och målsättningen är att öka antalet sådana under år två. De handikapporganisationer som deltar i projektet skall erbjudas utbildning i frågor
som rör integration och synen på funktionshinder i olika kulturer. Samverkan mellan sjukvården, habiliteringen och familjen m.fl. skall fortsätta
att utvecklas.
Kontaktperson: Lars Gustavsson, tel. 042-12 97 46
Somaliska Hälsoteamet i Stockholm
Projektet Föräldrautbildning för somaliska familjer
250 000 kr för år 2 av 2
Somaliska Hälsoteamet skall i detta projekt genom seminarier och möten
arbeta för att skapa en dialog mellan föräldrar och barn kring uppfostran
och attityder till svenska och somaliska uppfostringsmodeller. Som grund
för dialogen har man under det första året använt en Föräldrabok som

162

genom ett tidigare arvsfondsprojekt översatts till somaliska. Föreläsare Skr. 2003/04:125
har bjudits in som i sin forskning eller i sitt arbete möter ungdomar med Bilaga 2
invandrarbakgrund och som kan ge sina olika bilder av svårigheterna
med att växa upp i dubbla kulturer. Målgruppen är somalier i alla åldrar
och särskilt somaliska föräldrar. Ett större seminarium har genomförts i
Borlänge och ett antal möten och träffar med somaliska föräldrar i
mindre grupper har ägt rum i Stockholm. Under år två kommer man fördjupa rådgivningsverksamheten lokalt i Stockholm och arbeta för att
sprida information om verksamheten i andra regioner i landet.
Kontaktperson: Gibril Mohamed, tel. 070-766 74 61
Studiefrämjandet i Karlstad
Integrationsprojekt Karlstad/Hammarö
150 000 kr
Studiefrämjandet i Värmland/Bergslagen har noterat att den rasistiska
rörelsen växt sig allt starkare i regionen under de senaste åren. Som motvikt till detta vill man starta ett integrationsprojekt i Karlstad och
Hammarö kommuner för att motarbeta rasism och främlingsfientlighet.
Målgruppen i projektet är barn på låg och mellanstadienivå. Projektet
kommer att arbeta med 10 skolor/fritidsgårdar/parklekar där ca 500 barn
kommer att vara engagerade i projektet. Syftet med projektet är att väcka
barnens nyfikenhet och intresse för människor som har sitt ursprung i
andra länder. 8–10 arbetslösa invandrarkvinnor kommer att erbjudas
praktikplats i projektet och deras roll blir att gå ut till skolklasserna och
väcka nyfikenhet kring deras hemländers lekar, mat, danser m.m. Barnen
kommer att spela en aktiv roll i dessa möten genom att få prova på maten, lekarna och danserna. Efter detta är tanken att lärarna skall fortsätta
arbetet i projektform i respektive klass i liten eller stor skala. Skolprojekten skall sedan presenteras på en stor projektavslutning i form av
en festival i Mariebergsskogen (Karlstads Folkpark) i början på juni
2004.
Kontaktperson: Lollo Lindblom, tel. 054-17 29 72
Unga Örnar, Stockholm
Projektet Våga vara kompis!
435 000 kr för år 3 av 3
Unga Örnars Stockholmsdistrikt genomför ett treårigt projekt mot rasism
och främlingsfientlighet riktat till barn. Projektet bygger på två faser där
den första fasen innebär att föreningen utbildar informatörer som skall
leda diskussioner kring rasism och främlingsfientlighet. Den andra fasen
bygger på att gå ut och informera i skolor bland låg- och mellanstadiebarn kring rasism och fördomar. Under det andra projektåret har ca 3000
barn nåtts av projektet fördelade på åtta skolor i Stockholmsområdet.
Efter initiala svårigheter att komma in i skolorna har projektledaren nu
funnit effektiva metoder för att lyckas etablera samarbete med skolorna.
Under det sista året planeras en fortsättning av det uppsökande arbetet
bland skolbarn i låg- och mellanstadiet samt arbetet med att utbilda in-

163

formatörer i frågor som rör rasism och främlingsfientlighet bl.a. genom
MOD-metoden (Mångfald och Dialog).
Kontaktperson: Johnny Sellmar, tel. 08-791 11 54

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Ungdom
08 Alvik Stockholm Human Rights
Skilda ursprung – samma mål
800 000 kr för år 3 av 3
Syftet med projektet är att genom basket som gemensamt intresse sammanföra ungdomar från olika sociala miljöer. Ungdomarna träffas bl.a.
på en veckas basketläger där de förutom basket skall få undervisning i
historia, religion, jämställdhetsfrågor, teambuildningsövningar, föreningskunskap och ledarskap. Lägren följs upp med träffar där diskussionerna fortsätter. Även basketskolor samt ledarskapsutbildning för
coacher och föräldrar ingår i projektet. Sammanlagt kommer ca 1 500
ungdomar samt ca 450 ledare och föräldrar att vara med under hela
projektperioden.
Kontaktperson: Anders Carlberg, Anja Grönlund, tel. 0708-62 22 13,
0739-50 24 17
Dragonskolan
Integration av skolans arbete mot mobbning
300 000 kr för år 3 av 3
Syftet med projektet är att integrera skolans arbete mot främlingsfientlighet med arbetet mot mobbning. Skolan har inlett ett samarbete med
Mångfaldsföreningen i Umeå som helt består av ungdomar. De utbildar
lärare och elever i mobbningsfrågor, ordnar kulturaktiviteter samt arbetar
med mänskliga rättigheter. Arbetet består av föreläsningar, temadagar,
teaterföreställningar, studieresa till f.d. utrotningsläger samt utbildning
av kamratstödjare.
Kontaktperson: Annie Uvell, Cathrin Backman Löfgren, tel. 090-16 24
07, 0740-112028; 090-162431 (Cathrin)
Föreningen Auschwitz 99 i Sverige
Dagens – Framtidens Varberg?
50 000 kr för år 2 av 3
Syftet med projektet är att medvetandegöra alla ungdomar mellan 12–19
år i kommunen om konsekvenserna av rasism och nazism. Utvalda ungdomar som representerar samtliga skolor i kommunen åker på studieresa
till f.d. koncentrationsläger och arbetar därefter aktivt i sin klass och på
sin skola med temadagar, föreläsningar m.m. Som utgångspunkt använder de sina egna upplevelser från resan kompletterade med visning av
videofilmer, fotografier och annat material. Kontaktperson: Jonas
Karlsson, tel. 0340-67 98 38, 070-518 98 38
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Föreningen Ideum Europa
Projektet Motbild av Hotbild
300 000 kr för år 2 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Målsättning med projektet är att stödja en ömsesidig och konstruktiv debatt om islam som bygger på korrekt information. Genom produktion av
utbildningsmaterial i samarbete mellan muslimer och svenska kunskapsinstitutioner avses att skapa en motbild av hotbilden och synen på ”de
andra”. Kunskaps- och debatthäftet skall användas i skolor, i studiecirklar och av alla som önskar arbeta med den muslimska minoriteten i
Sverige och i Norden. Materialet skall behandla gudsuppfattningen, utbildning och arbete, lag och ordning, kvinnosyn, krig och konflikt samt
tolerans. Materialet skall produceras under det första året av projektet.
Under det andra året avser man sprida materialet och skapa debatt genom
möten.
Kontaktperson: Sonya M Rad, tel. 073-658 82 11
Föreningen Northern Light
Projektet Dags att förebygga hat
300 000 kr för år 3 av 3
Projektet är ett lokalt mångfaldsprojekt i Malmö. Avsikten är att skapa en
långvarig och stabil plattform för antirasistiskt arbete och kulturutveckling i Malmö. Under projektets första år har man lyckats skapa intresse
och nyfikenhet för mångfaldsfrågor inom Malmö stad och också en vilja
hos projektdeltagargruppen att fortsätta utbilda sig och samarbeta kring
denna viktiga fråga. Under år två av projektet vill man bl.a. bygga vidare
på det nu uppbyggda nätverket och försöka fånga upp nya deltagarintressenter till deltagande i projektaktiviteterna.
Kontaktperson: Stipan Kopilovic, tel. 073-691 44 08
Hassela Solidaritet Karlstad
Motverka rasism
125 000 kr för år 2 av 2
Projektets syfte är att motverka rasism, främlingsfientlighet och homofobi på mellan- och högstadiet i Karlstad. Klassbesök genomförs minst
två gånger per termin för att bygga upp en relation med eleverna. Lärarna
får information och stöd för att de skall kunna diskutera frågorna i vardagen. De arbetar med värderingsövningar utifrån materialet "MIN
TÄNKARBOK".
Kontaktperson: Mia Hermansson, tel. 054-10 15 92

165

Härnösands Folkhögskola
Projektet Lusten att engagera sig
300 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Syftet med projektet är att unga människor som är aktiva eller som aktiverar andra i olika organisationer i Härnösand skall sammanföras och
fortbildas i frågor som rör rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Detta förväntas leda till en ökad lust att engagera sig. Arbetet
innebär även att de medverkande organisationerna integrerar insatser mot
rasism i sin ordinarie verksamhet. Metoder och arbetssätt kommer att
växa fram i dialogen mellan de olika ungdomsorganisationerna.
Kontaktperson: Fred Nilsson, tel. 0611-55 46 00
Härnösands Folkhögskola
Projektet Lusten att engagera sig
295 000 kr för år 3 av 3
Syftet med projektet är att sammanföra unga människor som är aktiva
eller som aktiverar andra i olika organisationer i Härnösand och fortbilda
dem i frågor som rör rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Ungdomarna skall ges möjlighet att ta initiativ till aktiviteter som
förebygger rasism och diskriminering genom att de får stöd och ekonomiska möjligheter att gå från idé till verksamhet. Detta förväntas leda till
en ökad lust att engagera sig. Arbetet innebär även att de medverkande
organisationerna integrerar insatser mot rasism i sin ordinarie verksamhet. Metoder och arbetssätt kommer att växa fram i dialogen mellan de
olika ungdomsorganisationerna.
Kontaktperson: Fred Nilsson, tel. 0611-55 85 00, 0611-55 85 05
KFUM Basket, Härnösand
Basket och Antirasism-projekt
200 000 kr för år 2 av 3
Syftet med projektet är att koppla ihop ledarskapsutveckling och integration. Projektets grundperspektiv är att integration inte enbart handlar om
relationen invandrare/infödda i Sverige utan också om ålder, kön och
eventuellt handikapp. En grupp om 15–20 deltagare från dessa olika
”kategorier” får en processinriktad utbildning där de utifrån personliga
erfarenheter söker och utvecklar sitt eget ledarskap. I utbildningen ingår
även att hålla i egna s.k. övningsgrupper där de praktiserar och utvecklar
sitt ledarskap. Projektledningen vill bidra till att skapa framtida "folkrörelsedemokratiska" ledare.
Kontaktperson: Göran Tordne, tel. 0611-124 70
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Musik i Blekinge
Arm i arm
210 000 kr för år 2 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Syftet är att skapa ett forum där människor med olika kulturell bakgrund
kan mötas med musiken som gemensam nämnare. Det kan främja integration och motverka utanförskap, främlingsfientlighet samt rasism. Målgruppen är musikutövande/intresserade tjejer från 13 år och uppåt där
deltagare med utländsk bakgrund är i majoritet. Målsättningen är att deltagarna skall få större möjlighet att utöva och utveckla sitt musikintresse,
att professionella musiker med utländsk bakgrund tar aktiv del i projektet
och kan verka som förebilder samt att inkludera målgruppen i det lokala
musiklivet. Förväntade resultat är att målgruppens musikutövande har
utvecklats och intagit en större del av Karlskronas musikliv och att denna
metod kan användas i hela Blekinge län samt att en mångkulturell musikförening kan driva verksamheten vidare efter projekttidens slut.
Kontaktperson: Christina Carlsson, tel. 0455-73 63 66, 0739-13 35 23
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Kalmar
Projektet Lokalt arbete mot homofobi
210 000 kr för år 2 av 2
Syftet med projektet är att minska fördomar och förebygga homofobi
genom kunskapsspridande och genom att driva frågor lokalt, främst med
information till gymnasieelever och högskolestudenter genom seminarier
och värderingsövningar. RFSL Kalmar kommer även att samarbeta med
och försöka påverka arbetet inom kommuner och landstinget i homofrågor.
Kontaktperson: Fredrik Johansson, tel. 0736-75 32 29
Råby-Rekarne Friidrottsförening
Samarbetsprojekt mellan skola-föreningsliv
198 000 kr för år 3 av 3
Syftet med projektet är att genom idrotten nå ungdomar, engagerade som
oengagerade samt deras familjer. Föreningen vill hålla dialogen levande
genom informationsinsatser av och med föreningens medlemmar. Härigenom vill man att människor med olika nationalitet, ursprung och religion med idrottsgemenskapen som utgångspunkt får lära känna varandra
och respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket kan motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering. Målgruppen
är medlemmarna samt deras föräldrar, skolungdomar och föreningsaktiva
ungdomar i kommunen. Projektet sker i samarbete med skolor, föreningsliv, kommunen, invandrarenheten, bostadsbolag och lokalt näringsliv.
Kontaktperson: Bengt Olof Eskilsson, tel. 016-12 27 18
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Rädda Barnen
AGERA mot rasism och främlingsfientlighet
300 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Projektet syftar till en ökad medvetenhet hos unga om hur det ser ut i
samhället, om ungdomar har samma möjligheter oavsett etnisk bakgrund
samt att förse ungdomar med redskap och argument för att arbeta mot
rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering lokalt. Ungdomar
har rekryterats till s.k. spanare, som arbetar lokalt i sin skola, kommun, i
föreningar etc. med värderingar, rättigheter, ledarskap, metoder för att
föra fram sina åsikter till beslutsfattare m.m. Projektet genomsyras av
ungdomarnas egna tankar och de har stort inflytande över aktiviteterna.
Kontaktperson: Johanna Uhr, tel. 08-698 91 17
Stiftelsen Expo
Projektet Demokrati mot rasism 20012002
1 100 000 kr för år 2 av 2
Projektet syftar till att definiera metoder som kan motverka rasistiska och
extrema gruppers lokala rekrytering av ungdomar. Projektet inriktar sig
främst till skolor som blivit utsatta för rasistiska kampanjer. Expo arbetar
med inventering och kartläggning av de metoder som extrema grupper
använder i rekryteringskampanjerna. Även upprättande av informationsnätverk samt föreläsningsserier och gruppdiskussioner om demokrati,
rasism och extremism på skolor ingår. Målgruppen är skolungdomar,
lärare samt ungdomsorganisationer. Under år ett involverades de demokratiska politiska ungdomsförbunden, detta samarbete kommer att fortsätta under år två. Projektet innehåller även produktion av informationsmaterial samt ett avslutande seminarium i januari 2003.
Kontaktperson: Stieg Larsson, Jonas Sundberg, tel. 08-652 60 04,
070-403 84 85, 070-496 48 33
Svensk – Turkiska Distriktsorganisationen i Västa Götaland
Projektet Dialog istället för monolog
405 000 kr för år 2 av 2
Svensk – Turkiska distriktsorganisationen i Västra Götaland fokuserar i
detta projekt i första hand på att förebygga fördomar som turkiska ungdomar har gentemot infödda svenskar, men även vise versa. Fördomar
leder oftast till rädsla, hat och en ovilja att acceptera/respektera andra
kulturer och religioner. I projektet Dialog istället för monolog kartlägger
föreningen fördomar och orsakerna till rasism bland de segregerade
grupperna, liksom det svenska samhällets hållning till dessa grupper.
Utifrån detta tas sedan förslag fram till åtgärder och metoder som de avser att testa och implementera under projekttiden. Syftet är att skapa en
dialog mellan infödda svenskar, svenskar med turkisk bakgrund och
svenskar med annan etnisk bakgrund. De metoder som tas fram i projektet kommer att införlivas i den långsiktiga och kontinuerliga verksamheten i organisationen. Samarbete finns även med en rad olika etniska
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organisationer via bl.a. SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer Skr. 2003/04:125
i Sverige).
Bilaga 2
Kontaktperson: Hakan Önal, tel. 070-773 61 59, 031-761 11 17
Svenska Helsingforskommittén för Mänskliga Rättigheter
Projektet Hatets språk – var går gränsen
650 000 kr för år 2 av 2
Syftet med projektet är att kartlägga nationell och internationell lagstiftning och praxis vad gäller spridning av rasistisk, främlingsfientlig och
homofobisk propaganda via Internet och genom s.k. Vit makt-musik.
Kartläggningen kommer att utmynna i en rapport som skall presenteras
på ett seminarium. Dialog kommer kontinuerligt att föras med ungdomar
för att få ungdomsperspektiv i rapporten samt att bidra till att dialogen
om t.ex. hets mot folkgrupp och yttrandefrihet hålls levande.
Kontaktperson: Karl Göransson, tidigare: Robert Hårdh, tel.
08-791 84 45

Handikapp
Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland
Projektet Allergikerna och de nya svenskarna
320 000 kr för år 2 av 3
Under en treårsperiod skall Astma- och Allergiföreningen
Skaraborg/Älvsborg i Västra Götaland genomföra ett uppsökande projekt
i Fyrstadsområdet (Trollhättan-Vänersborg-Uddevalla-Lysekil). Insatserna kommer att koncentreras till Trollhättans invandrartäta bostadsområden Kronogården, Lextorp och Sylte. Här finns 28 invandrarföreningar
och de största grupperna är arabisktalande från Mellanöstern och flyktingar från f.d. Jugoslavien. I samarbete med stadsdelsföreningen,
moskén, ABF, skolan och kommunens integrationsenhet skall man starta
verksamhet för invandrarfamiljer som är drabbade av allergi. Studiecirklar skall startas för att få olika grupper att mötas och öka kunskaperna om
allergier. Målet är även att engagera flera personer med invandrarbakgrund i föreningen och förändra föreningens egna arbetsformer så att de
känns begripliga och välkomnande för de nya svenskarna. För att nå ut
med informationen skall viktig information om allergi översättas till arabiska, albanska och serbokroatiska.
Kontaktperson: Leif Henriksson, tel. 070-265 55 25
De Handikappades Samarbetskommitté i Helsingborg
Projektet Funktionshindrade i samverkan
341 000 kr för år 2 av 2
De Handikappades Samarbetskommitté i Helsingborg genomför i projektet Funktionshindrade i samverkan en kartläggning av vilka behov och
önskemål om stöd och gemenskap som invandrare med funktionshinder
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har i Helsingborgsområdet. Syftet är bl.a. att studera vad handikapporga- Skr. 2003/04:125
nisationerna på orten kan göra för att underlätta integrationen av dessa Bilaga 2
personer. Samverkan skall även ske med kommunala myndigheter som
kommer i kontakt med målgruppen. Projektet har under det första året
genomfört en rad seminarier om synen på funktionshinder i andra länder.
Informationsmaterial om projektet har översatts till sju språk, möten har
hållits med invandrarföreningar på orten och en samverkansgrupp har
bildats med kontaktombud från handikapp- och invandrarföreningar som
skall arbeta med att öka invandrarnas delaktighet i handikapprörelsen.
Kontaktperson: Kjell Karlsson, tel. 042-13 69 70
Föreningen Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum
Projektet Möte över gränser
402 000 kr för år 2 av 3
Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum (f.d. HSO i Växjö) skall i
detta projekt öka kunskapen hos professionen inom aktuella myndigheter
om det dubbla utanförskapet genom att skapa mötesplatser och nätverk
för utbyte av erfarenheter och kontakter med brukare med egen erfarenhet. Målet är även att bygga broar mellan invandrarföreningar och handikappföreningar samt att integrera funktionshindrade med annan etnisk
bakgrund i det svenska samhället med hjälp av handikappföreningarna.
Tillsammans med lokala handikapp- och invandrarföreningar, Länsarbetsnämnden Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Försäkringskassan och
åtta kommuner i Kronobergs län skall man skapa lokala nätverk ledda av
projektledaren där de olika professionerna skall utbyta erfarenheter och
kunskaper. Inom projektet skall en kartläggning ske av hur många funktionshindrade med invandrarbakgrund som finns inom länet. Konferenser, studiecirklar, informationsmöten och utflykter planeras under projekttiden. FoU Kronoberg skall göra en utvärdering av projektets resultat.
Kontaktperson: Suzana Rovcanin, tel. 0470-71 10 50
Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg
Projektet Kulturhinder
800 000 kr för år 2 av 3
Studieförbundet Vuxenskolan skall i samarbete med kulturföreningen
M.i.M (Mitt i det Interkulturella Mötet) utveckla en seminariemodell där
man med hjälp av olika pedagogiska verktyg som drama, samtal och
värderingsövningar skall belysa betydelsen av den kulturella bakgrunden
i mötet mellan personer med funktionshinder, deras anhöriga och närsamhället. HSO-Göteborg, FUB-Göteborg, Föreningen Grunden samt
SDN Frölunda och Göteborgs Stads Utvecklingsenhet för handikappfrågor skall bistå projektet med information och hjälpa till att sprida
seminariet. Under det första året har man etablerat ett kontaktnät med
organisationer, institutioner och föreningar som i sina verksamheter
kommer i kontakt med personer med funktionshinder med utländsk bakgrund. Under år två kommer seminariet att erbjudas ett stort antal myndigheter, föreningar och organisationer. Projektet dokumenteras genom
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film och en studieanvisning skall arbetas fram för att göra det möjligt för Skr. 2003/04:125
projektet att övergå i Vuxenskolans ordinarie studiecirkelverksamhet Bilaga 2
efter att projektet avslutats. Projektet finansieras med stöd ur Allmänna
arvsfonden, ESF-rådet och Sisus.
Kontaktperson: Luz Solano, tel. 031-707 18 16
Sverigefinska Riksförbundet (SFRF) i Göteborgs och Bohus läns
distrikt
Projektet Laura
130 000 kr för år 2 av 3
Det finns stora brister i rehabiliteringen av sverigefinska kvinnor med
psykisk funktionsnedsättning. Sverigefinska Distriktet i Göteborg vill
med projektet Laura arbeta fram en metod för att långsiktigt motverka
diskriminering och utanförskap av kvinnor 30–60 år med finsk härkomst
med psykiska funktionshinder som är långtidssjuka, arbetslösa eller uppbär förtidspension. Det första halvåret av projektet har ägnats åt att
strukturera formerna för hur man skall ta emot de kvinnor som vill medverka i de samtalsgrupper som projektet skall starta. Broschyr om projektet har tagits fram och information har gått ut i radions finskspråkiga
program i Västra Götaland. Det andra halvåret inleddes samtalsgrupper
med möten en gång i veckan. I mars 2003 hade man 11 deltagare som
träffades kontinuerligt och enligt projektledaren har intresset ökat och
fler deltagare vill anmäla sig till projektet. Verksamheten är av kamratstödjande karaktär där gruppen träffas och diskuterar, handarbetar, ser på
film tillsammans som ett led i arbetet för att bryta långvarig social isolering. Under år två planerar man fortsätta med samtalsgrupperna och föra
in friskvård och dramaövningar som nya aktiviteter i samband med träffarna.
Kontaktperson: Sirka-Liisa Airola, tel. 031-845 673
Sverigefinska Synskadeförbundet (SFSF) i Borås
Projektet Vet mer, må bättre
250 000 kr för år 2 av 2
Förbundet har konstaterat att det finns många finska män med synskada
som lever isolerat från övriga samhället. Många befaras ha utvecklat
missbruksproblematik och skilsmässor tycks vara vanliga med ytterligare
isolering som följd. Förbundet skall genomföra en kartläggning av
finsktalande synskadade mäns situation där man undersöker deras levnadsförhållanden, språkkunskaper, sociala nät, deltagande i samhället
och deras kunskaper om handikappades rättigheter i samhället. Jämförelser kommer att göras med kvinnor i samma situation. Under det första
året har projektledaren inlett kartläggningen av målgruppen där bl.a.
djupintervjuer används. Vidare har kontakt knutits med syncentraler,
socialarbetare, lokalföreningar inom Synskadeförbundet m.fl. Under det
andra och avslutande året fortsätter kartläggningen, anordnandet av
informationsträffar och nätverksarbetet inom projektet. Kartläggningen
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skall ligga till grund för den framtida planeringen för att utveckla råd- Skr. 2003/04:125
och stödverksamhet för målgruppen.
Bilaga 2
Kontaktperson: Martti Laaksometsä, tel. 033-41 05 63
Sveriges Kristna Råd (SKR)
Projektet Den dubbla utsattheten: Att nå invandrarfamiljer med funktionshindrade barn genom trossamfunden
1 460 000 kr för år 2 av 2
Projektet syftar till att utveckla ett integrationsarbete kring familjer med
funktionshindrade barn med utländsk bakgrund i samarbete mellan trossamfunden Sveriges Muslimska Råd, syrisk-ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan samt särskolan och riksgymnasiet. Projektet har under det
första året planenligt ägnat mycket arbete åt förankring, nätverkande och
fortbildning genom att träffa präster, imamer, systrar och andra föreningsrepresentanter i de tre samfunden. Under år två kommer projektledningen fortsätta med att stärka nätverket mellan samfunden och familjerna samtidigt som man planerar att initiera möten mellan församlingen
och aktörerna kring de funktionshindrade. Projektet planerar även att ta
fram en faktabok om samspelet mellan funktionshinder, kulturmöte och
livsåskådning som skall kunna användas i utbildning och fortbildning för
personer som studerar eller är verksamma inom områdena teologi, socialt/diakonalt arbete, specialpedagogik, migration/integration samt
funktionshinder.
Kontaktperson: Helena Wangefelt, tel. 08-453 68 13
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR)
Projektet Uppsökande verksamhet bland invandrare
320 000 kr för år 2 av 2
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund bedriver i samarbete med
Stockholms Stamningsförening ett projekt med uppsökande verksamhet
bland invandrare. Syftet är att informera om den hjälp samhället erbjuder
i form av landstingets logopedhjälp samt de alternativa behandlingsmetoder som finns. Utställningsskärmar på turkiska och persiska har
framställts, broschyrer om stamning har översatts till engelska och arabiska. Under året har organisationen deltagit i seminarier och föreläsningar med inriktning och målgrupp invandrarorganisationer. Projektet
har gjort besök på ett antal invandrarorganisationer däribland SIOS,
Chilenska riksförbundet och Afrosvenskarnas lokalförening. Skolsköterskor och logopeder verksamma i invandrartäta kommuner har
kontaktat föreningen för att få hjälp genom projektet. Ett av målen med
projektet var att starta samtalsgrupper. Man försöker nå fram med information även genom kyrkor och idrottsföreningar i invandrartäta områden.
Kontaktperson: Marianne Österlind, tel. 08-97 60 90
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Synskadades Riksförbund (SRF)
Projektet Synskadade invandrare
1 195 000 kr för år 2 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Projektet bygger på att bedriva uppsökande verksamhet bland synskadade flyktingar och invandrare. Under det första året har projektet planenligt genomfört språkområdesträffar, anordnat en startkonferens för de
olika SRF-distrikten, tagit fram en idékatalog för hur man på distriktsnivå kan arbeta med invandrarfrågor m.m. SRF har även tagit kontakt
med Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk för att påtala
brister i sfi-undervisningen för blinda. Under år två skall man fortsätta
med språkområdesträffar, genomföra en grundläggande funktionärsutbildning för styrelserna i de nystartade språkområdesgrupperna samt
arrangera en ombudsmannautbildning för att höja kompetensen inom
förbundet vad gäller insatser riktade mot synskadade med invandrarbakgrund.
Kontaktperson: Sune Olsson, tel. 08-39 90 00

Organisationsutveckling
Barn
Hjärtebarnsföreningen
Strukturprojekt i en föränderlig värld
677 000 kr för år 1 av 3
Barnhjärtkirurgin och diagnosmetoderna har utvecklats mycket under
senare år. Föreningen väljer nu ut en patientgrupp med Hypoplastiskt
vänsterkammarsyndrom (HLHS) för att utföra en pilotstudie. Den kirurgiska behandlingen av HLHS utförs i tre steg med långa sjukhusvistelser.
Familjerna vistas relativt långa perioder på sjukhus under barnens första
levnadsår och om framtiden för denna nya patientgrupp har man liten
erfarenhet. Det finns idag strax under 100 barn med HLHS. Man vill
skapa en nationell mötesplats för föräldrar genom en möteshelg och en
utbildningshelg. Man vill också utveckla ett faddersystem.
Kontaktperson: Peter Nordqvist, tel. 0525-325 41

Ungdom
Föreningen Bygg Din Framtid
Projektet Bo själv – och tillsammans
285 000 kr för år 1 av 3
Syftet med detta projekt är att utveckla en ny modell för ett självstyrande,
demokratiskt ungdomsboende. Projektet kommer under tre år att, tillsammans med de ungdomar som kommer att bo på det nya bostadshotellet, utveckla en modell för självförvaltning. Modellen syftar till att
ungdomarna i föreningsform skall hantera olika frågor i samband med
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boendet såsom t.ex. ansvar för trivsel och trygghet. Ungdomarna kom- Skr. 2003/04:125
mer att vara med i hela bygg- och förvaltningsskedet och kommer att Bilaga 2
göra upp en utbildningsplan tillsammans med projektets styrgrupp. Den
kan dels innefatta kurser i t.ex. föreningsteknik, hyresjuridik och konsumenträtt, dels team-buildning då projektets målgrupp behöver svetsas
samman som grupp. Av de ca 25 ungdomar som kommer att ingå i projektet kommer socialtjänsten att placera fem till åtta ungdomar med akuta
familje- och bostadsproblem. Föreningen söker nu stöd för den del som
avser ungdomarnas föreningsformatering.
Kontaktperson: Reidar Persson, tel. 08-508 333 61
Ungdomsrådet i Ludvika
Skateboardprojekt
54 000 kr
Syftet med projektet är att ge skateboardintresserade ungdomar i Ludvika
kommun möjlighet att utöva sin sport under alla årstider samt att uppmuntra ungdomarnas engagemang och öka kunskapen kring frågor som
rör föreningslivet och påverkansmöjligheter. Ungdomarna skall ta fram
skisser över hur lokalen skall se ut, samt utveckla arbetsmodell för skateboardrådet och hur lokalen skall drivas på bästa sätt. En föreningsutbildning kommer att arrangeras. Projektet drivs av Ludvika kommuns Ungdomsråd.
Kontaktperson: Cecilia Malm, tel. 0240-869 58

Handikapp
Föreningen Anorexi-Bulimi-Kontakt
Projektet Rikstäckning
660 000 kr för år 1 av 3
Föreningen har sitt säte i Stockholm och verkar inom området ätstörningar. Föreningen har fått ökade kontakter över hela landet, främst
genom Internet och ser att det faktiska behovet av råd och stöd är mycket
stort. Sjukdomen drabbar hela familjen – även syskon och föräldrar.
Genom att tidigt fånga upp människor i riskzonen kan behovet av specialistvård komma att minska och det ger en möjlighet att minska det
personliga lidandet hos de drabbade och deras omgivning. Föreningen
vill utöka verksamheten, erbjuda kvalificerad utbildning till vuxna som i
sitt arbete möter barn och ungdomar, intensifiera det förebyggande arbetet med de ungdomar som är i riskzonen att utveckla en ätstörning, erbjuda stöd till anhöriga och de som är på väg ut ur sin sjukdom samt arbeta opinionsbildande.
Kontaktperson: Madeleine Mesterton, tel. 08-662 10 86
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Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)
Utveckla de lokala föreningarnas verksamhet
920 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
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Föreningen Sveriges Dövblinda är en liten organisation med tolv lokala
föreningar och medlemmarna spridda över hela landet. Allt fler beslut,
som har stor betydelse för medlemmarnas liv, fattas av tjänstemän och
politiker som, eftersom de träffar så få dövblinda, har mycket liten
kännedom om dövblindhet och de omständigheter som dövblinda lever
under. Besluten kan därför bli mycket godtyckliga och skilja från kommun till kommun. Många av medlemmarna har svårt att hitta rätt i den
kommunala beslutsprocessen och måste om och om igen förklara sina
behov inför olika tjänstemän. De kan inte ta till sig kommunens vanliga
information och blir osäkra, vet inte vad som finns och får inte alltid tillgång till adekvat service. Riksföreningen arbetar i projektet för att ge
representanter från de lokala föreningarna individuellt utformade utbildnings- och handlingsplaner för att de sedan skall kunna arbeta inom sitt
geografiska område med uppsökande verksamhet, information m.m.
Kontaktperson: Sven Sjöberg, tel. 08-39 90 00
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Studie av samordningsmöjligheter hos rörelsehinderförbunden
145 000 kr
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Reumatikerförbundet, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar samt Riksförbundet
för Trafik- och Polioskadade skall utreda förutsättningarna för utvecklat
samarbete mellan rörelsehinderförbunden. Förbunden, som har gemensamma intressen och driver gemensamma utvecklingsarbeten vill utreda
om det är möjligt att utveckla samarbetet ytterligare. Bland annat vill
man utreda möjligheterna att finna lokaler som kan rymma förbunden
och därigenom kunna få gemensamma utrymmen och servicefunktioner.
Kontaktperson: Per-Olof Bengtsson, tel. 08-677 70 10

Psykisk ohälsa
Kulturföreningen Lättings
Projektet Du blir vad du äter – äter du?
300 000 kr
Syftet med detta projekt är att förändra ungdomars attityder vad gäller
psykisk och fysisk ohälsa i förhållande till dåliga matvanor. Ett 20–tal
ungdomar från det individuella gymnasieprogrammet kommer att producera och spela upp en interaktiv teaterföreställning uppbyggd kring detta
problemområde. Föreställningen vänder sig främst till de ca 3 000 gymnasieungdomarna som finns i Gävleborgs län. Föreningen vill även se
föreställningen som ett bidrag till att öka kunskapen om hur vi påverkas
av vad vi äter och hur viktigt det är att äta ”rätt”.
Kontaktperson: Susanne Ruthström, tel. 026-18 93 83
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Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsberoende (RFHL) i
Jönköping
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Projektet Unga kvinnor och läkemedel
400 000 kr för år 2 av 3
Målet med projektet är att ge information och bilda opinion vad gäller
användandet av beroendeskapande läkemedel, t.ex. antidepressiva medel,
hos unga kvinnor i åldern 15–25 år. Kunskap skall ges så att framtida
läkemedelsberoende skall kunna förhindras. Stöd och råd skall ges till
unga kvinnor som vill komma ur sitt läkemedelsberoende. Det kommer
att hållas seminarier, byggas nätverk, erbjudas enskilda samtal och
gruppsamtal och även på annat sätt föras diskussioner om beroendeskapande läkemedel. Genom projektet hoppas man kunna påverka inställningen till bruket av beroendeskapande läkemedel.
Kontaktperson: Ingela Lundberg, tel. 036-19 07 76

Rehabiliteringsmetoder
Barn
Rekryteringsgruppen För aktiv rehabilitering
Projektet Barnverksamhet
915 000 kr för år 2 av 2
Föreningen arbetar med fysisk och mental träning av rörelsehindrade,
främst ryggmärgsskadade. Målet är att träningen skall ge personer med
rörelsehinder styrka och självförtroende och mobilisera individens egna
resurser. Föreningen utvecklar sin barnverksamhet eftersom man ofta får
signaler från föräldrar som känner att de behöver mer stöd och att barnen
behöver ökad habilitering. Man utökar bl.a. den uppsökande verksamheten med barnuppsökare (vuxna som själva vuxit upp med ett medfött
eller förvärvat rörelsehinder) samt tar fram nytt informationsmaterial.
Kontaktperson: Anna Stannervik, tel. 08-545 472 00
Stiftelsen Frösunda Solidaritet
Projektet Vårdkedja för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada
2 934 000 kr för år 2 av 3
Barn som ådrar sig en skada kommer till en neurokirurgisk klinik för
akut vård. De överförs sedan till en barnklinik för att utveckla medicinsk
“stabilitet” innan det är dags att åka hem. Om barnet har ett påtagligt
funktionshinder remitteras det till den lokala barnhabiliteringen. Inte
sällan innebär en förvärvad hjärnskada att behoven av stöd är långt större
än vad en lokal barnhabilitering har möjlighet att tillgodose. Barnet och
familjen är i kris lång tid efter att skadan inträffat. Både barn och familj
måste lära sig att leva med helt andra förutsättningar än vad man varit
van vid. Situationen i skolan blir också förändrad. På dessa och andra sätt
skiljer sig barnen med förvärvad hjärnskada från de grupper som man
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hjärnskador hos barn är därför stort. Denna kunskap behöver vara tillgänglig för barn, familj och skola under lång tid eftersom behoven varierar under olika faser i livet. Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus finns en
väl fungerande rehabiliteringsverksamhet för barn med förvärvade hjärnskador. Frösunda Center arbetar med rehabilitering av hjärnskadade.
Man utvecklar i samarbete med Riksföreningen Hjärnkraft en vårdkedja
för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada som stödjer återgången
till ett fungerande liv för både det enskilda barnet och dess familj.
Kontaktperson: Sara Gustafsson, tel. 08-555 440 32

Handikapp
Centrum för Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola
(CERTEC-LTH)
Projektet Se mer
1 800 000 kr för år 1 av 2
CERTEC startar tillsammans med Föreningen för Synrehabilitering
(FFS) ett projekt som verkar för och utvärderar tidig, intensiv och systematisk synträning för barn och ungdomar enligt ett program som bygger
på och samarbetar med ett amerikansk projekt benämnt PAVE. Man
kommer att ha ett nära samarbete med syncentralerna i region Skåne.
Syftet med projektet är att ge god självtillit och självkänsla genom att
man tidigt lär sig hur möjligheter och begränsningar fungerar. Man skall
i projektet försöka ta fram en ”synträningsväska för barn” som skall
kunna distribueras eller beskrivas till landets 34 syncentraler, andra resurscentra och resurspersoner. En slutrapport kommer att göras där man
redovisar kvalitativa, kvantitativa och pedagogiska effekter av Se Merprojektet.
Kontaktperson: Jörgen Gustafsson, tel. 046-222 05 33
Danshögskolan
Projektet Dansterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – icke
verbal behandling för aggressivt utagerande pojkar och depressiva inåtvända flickor
730 000 kr för år 2 av 3
Danshögskolan genomför tillsammans med RSMH-Karlstad detta projekt
mot bakgrund av att psykisk ohälsa, som allvarligt handikappar barn och
ungdomar, ökar. I projektform skall man pröva och utvärdera en i
Sverige relativt ny behandlingsform, som kan vara ett komplement/alternativ till övrig behandling för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa. Projektet har som mål att pröva och utveckla en ny behandlingsmetod – stödjande dansterapi – för två grupper inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården.
Kontaktperson: Erna Grönlund, tel. 08-459 05 34
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De Handikappades Riksförbund (DHR)
Projektet Personlig service
989 000 kr för år 3 av 3
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De Handikappades Riksförbund, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Riksförbundet Trafik- och Polioskadade, Sveriges Dövas Riksförbund, Synskadades Riksförbund, Föreningen Sveriges Dövblinda och
Reumatikerförbundet representerar tillsammans en bred erfarenhet av att
leva med olika funktionshinder. De konstaterar att den kommunala hemtjänsten under de senare åren försämrats både till innehåll och genomförande. Förbunden försöker i detta projekt tillsammans med fem kommuner och Svenska kommunförbundet förnya den traditionella hemtjänsten genom att utveckla och pröva en mer flexibel form av personlig
service som skall kunna innefatta serviceinsatser både i och utanför
hemmet och som skall ge brukaren rätt till självbestämmande över servicens innehåll och över vem som skall ge den.
Kontaktperson: Kerstin Fosselius, tel. 08-544 88 663
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Rehabilitering av äldre personer med synnedsättning och utveckling av syncentralernas specialistkompetens
2 240 000 kr för år 1 av 3
Ett projekt som genomförs av Hjälpmedelsinstitutet och Synskadades
Riksförbund. Målet är att utveckla och pröva arbetssätt och modeller för
rehabilitering för äldre personer med synnedsättning från basnivå
(primärvårdsenheter och kommunala rehabiliteringsenheter) till specialistnivå (syncentralerna) genom att öka kunskapen på basnivån. Försöksverksamheten kommer att bedrivas vid några av primärvårdsenheterna i
landstinget Dalarna och några kommuner i länet. Viss försöksverksamhet
skall också bedrivas i Gävleborgs län. En nära samverkan kommer att
finnas mellan syncentralen och verksamma på basnivån. Frågor som
skall belysas är t.ex. om alla som remitteras till ögonklinik måste till syncentralen eller kan rehabiliteringen börja på basnivån, vilken typ av behandling utförs bäst på basnivå respektive syncentral m.m.
Kontaktperson: Peter Lorentzon, tel. 08-620 18 43
HJÄRNKRAFT – Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade
Projektet Kartläggning av omfattning och konsekvenser av hjärnskador
samt befintligt rehabiliteringsutbud
1 780 000 kr för år 1 av 3
Förbunden har konstaterat brister på kontinuitet i vård- och rehabiliteringskedjan, det saknas modeller för övergången mellan landstingets och
kommunens ansvarsområden. Individuella planer som skulle underlätta
samverkan mellan huvudmännen upprättas i alltför liten utsträckning.
Förbunden konstaterar också att det saknas kunskap om hur många
skadade som finns och hur omfattande deras skador är. Det finns inte
heller någon inventering av vilken rehabilitering och vilket stöd skadade
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och deras anhöriga kan få. Förbunden vill därför tillsammans under tre år Skr. 2003/04:125
genomföra tre delstudier; kartläggning av förekomsten av förvärvade Bilaga 2
hjärnskador, studier av faktiska rehabiliteringsprocesser med uppföljning
på individnivå samt inventering av rehabiliteringsutbud. Resultatet av
studierna skall sammanställas och användas i kontakter med kommuner
och landsting.
Kontaktperson: Marianne Iliste, tel. 08-770 09 92
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Hörselvårdsprojekt i Värmland och Västmanland
2 715 000 kr för år 3 av 3
Ett projekt med syfte att utveckla en modell för sammanhållen hörselvård
med god kvalitet. Man prövar i Värmlands och Västmanlands län en
modell för audiologisk rehabilitering utifrån ett brukarperspektiv, där
hörselvårdens olika delar hålls samman och där resurserna används flexibelt och i samverkan med HRF för att kunna stödja nyhörselskadade.
Projektet är nu inne i en genomförandefas där alla patienter med hörselnedsättning skall få genomgå en mer omfattande behovsanalys och en
rehabiliteringsplan som anger vilken rehabilitering man skall få och när,
vad vården skall svara för och vad patienten själv skall göra. Utbildning
skall ges till såväl patienter och föreningsmedlemmar som till personalgrupper. Projektet utvärderas av Centrum för utvärdering av medicinsk
teknik vid Linköpings universitet.
Kontaktperson: Kerstin Torstensson, tel. 08-457 55 36
Insamlingsstiftelsen Pan
Projektet Korttidshem vid ångestsyndrom
1 145 000 kr för år 1 av 3
Ångestsyndromsällskapet Göteborg vänder sig till personer med paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom och posttraumatiskt
stressyndrom med eller utan depression. Sällskapet skall tillsammans
med Stiftelsen Pan och Göteborgs kommun bygga upp ett korttidshem
med 6 platser för vuxna personer med ångestsyndrom. Här skall man
under en eller flera veckor få hjälp att klara sin vardag och sin livssituation genom samtal och individuell träning och möten mellan andra personer med samma funktionshinder. Man vill bygga upp självförtroendet
och lära ut ångesthantering i en trygg miljö.
Kontaktperson: Hillevi Sjögren, tel. 031-701 05 90
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Region Skåne, Habiliterings- och Hjälpmedelsförvaltningen
Projektet Dövblinda i Skåne
880 000 kr för år 1 av 3
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Habiliterings- och hjälpmedelsenheten i Region Skåne och Föreningen
Sveriges Dövblinda (FSDB) beräknar antalet dövblinda i regionen till ca
300. Funktionshindrets art och grad varierar, men det leder ofta till social
isolering och stressreaktioner på grund av att man inte har tillgång till
information och inte känner sig delaktig i samhället. Eftersom gruppen
inte är så stor saknas i kommunerna erfarenhet och kunskap kring dövblindas situation varför det är svårt att ge service med kvalitet. FSDB och
regionens nämnd för Habilitering och hjälpmedel skall därför bygga upp
ett regionalt resursteam för dövblinda som kan ge kunskap till såväl dövblinda och deras anhöriga, som till olika personalgrupper inom regionen.
Kontaktperson: Lena Göransson, tel. 070-517 48 84
Rekryteringsgruppen För aktiv rehabilitering
Projektet Kajakergometerträning för personer med ryggmärgsskada
389 000 kr för år 2 av 3
Varje år drabbas ca 120 personer, främst unga, av traumatisk ryggmärgsskada som leder till ett liv i rullstol och därmed ökade svårigheter att
delta i olika aktiviteter. Föreningen vill genomföra en träningsstudie på
kajakergometer (ett träningsredskap för inomhuspaddling som används
av Svenska Kanotförbundet) för att se vilka effekter träningen har på
funktionshindrades rörelsemönster, muskelkoordination, balans, muskelstyrka m.m. Samarbetspartners är Idrottshögskolan, Stockholm och
Spinaliskliniken, Karolinska Sjukhuset.
Kontaktperson: Anna Stannervik, tel. 08-545 472 01
Rekryteringsgruppen För aktiv rehabilitering
Projektet Uppsökarnät för inkompletta ryggmärgsskador
274 000 kr för år 3 av 3
Föreningens primära målgrupp är ryggmärgsskadade och framför allt de
som har en förlamningsskada som innebär att man använder rullstol. Rekryteringsgruppen vill nu vidga sin målgrupp till att omfatta ryggmärgsskadade som inte, eller begränsat använder rullstol men som har liknande
problem som smärtor, spasticitet, tarm- och blåstömningssvårigheter,
förslitningsskador på grund av felaktig eller dålig gångteknik m.m. I
projektet ingår kartläggning av målgruppens vårdkedja i landets regioner,
insamling av skadespecifika behov och förutsättningar, utbildning av
uppsökare, utveckling av lägerverksamhet, utvärdering och erfarenhetsspridning.
Kontaktperson: Linda Lantz, tel. 08-605 66 52
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Resurscentrum Aktivt Liv Västernorrland Ek. förening
Ett kompetenshöjnings- och utvecklingsprojekt
550 000 kr för år 1 av 2
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Resurscentrum Aktivt Liv Västernorrland skall utveckla och intensifiera
arbetet med att kunna erbjuda funktionshindrade och deras anhöriga ett
aktivt liv. I detta resurscentrum ingår HSO Västernorrland,
Västernorrlands Idrottsförbund och Västernorrlands Handikappidrottsförbund, SISU, myndigheter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
kommunerna i länet, landstinget m.fl. Föreningen skall i samarbete med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, vård-, omsorgs- och barnenheten
och Kommunförbundet Västernorrland och kommunförbundets Region
Halland samt berörda kommuner genomföra ett projekt för att ge elevassistenter, personliga assistenter, fritidsledare och personal som arbetar i
gruppboende spetskompetens i friskvård, handikappkunskap, attityder
och normer och kommunikation. Projektet beräknas pågå under två år.
Kontaktperson: Håkan Ågren, tel. 0611-51 15 05
Stiftelsen Hippocampus
Projektet Ridterapi som friskvård för personer med inkomplett ryggmärgsskada
28 000 kr för år 3 av 3
Stiftelsen ger tillsammans med Föreningen Rekryteringsgruppen För aktiv rehabilitering möjlighet till ridning som träningsform i rehabiliterande
syfte samt slussar vidare dem som blir intresserade av att utöva ridning
som friskvård/fritidsaktivitet till t.ex. ridskolor. Målgruppen är i första
hand personer med inkomplett ryggmärgsskada men även ryggmärgsskadade som är rullstolsburna och personer med andra neurologiska
diagnoser. Med detta projekt är målet att skapa en obruten kedja mellan
ridterapi, resursstärkt fritid/friskvård och möjlighet att utöva ridning i
ordinarie verksamheter.
Kontaktperson: Pia Tillberg, tel. 08-570 323 77
Stiftelsen Spinalis
Projektet Smärtcirkeln – en smärtskola för personer med ryggmärgsskador
54 000 kr för år 2 av 2
Mer än hälften av dem som drabbas av förvärvad ryggmärgsskada lider
av nervsmärta som kan upplevas som värre än förlamning och känslobortfall. Smärtan är svår att bota eller ens lindra med traditionell medicinsk behandling. Spinalis vill nu pröva om ett beteendeinriktat behandlingsprogram en s.k. Smärtcirkel, kan komplettera traditionell medicinsk
behandling. Syftet med Smärtcirkeln är att öka förståelsen för och kunskapen kring smärtans uppkomst och behandling av smärta, att diskutera
svårigheter man möter och hur man kan påverka dessa och att delge
varandra erfarenheter.
Kontaktperson: Cecilia Budh, tel. 08-555 442 50
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Stiftelsen Spinalis
Projektet Spinalis smärtklinik
740 000 kr för år 1 av 3
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Mer än hälften av dem som drabbas av förvärvad ryggmärgsskada lider
av nervsmärta som kan upplevas som värre än förlamning och känslobortfall. Smärtan kan vara svår att bota eller ens lindra med traditionell
medicinsk behandling. Läkare och övrig personal på vanliga s.k. smärtkliniker har stor kunskap om smärtproblematik men bristfällig kompetens om de problem en person med ryggmärgsskada har utöver sina
smärtproblem. Stiftelsen vill därför bygga upp en multidisciplinär smärtklinik med kompetens kring såväl ryggmärgsskadeproblemen som neurogen smärta. Syftet är att patienter med ryggmärgsskador och smärta
tidigt i rehabiliteringen skall få tillgång till kvalificerad undersökning,
bedömning och behandling, tanken är att tidig intervention skall minska
de negativa konsekvenser svår smärta medför.
Kontaktperson: Cecilia Budh, tel. 08-555 442 65
Svenska kommittén för Rehabilitation International (SVERI)
Projektet SVERI-modellen
460 000 kr för år 1 av 2
Föreningen Svenska Kommittén för Rehabilitation International (SVERI)
är ett samarbetsorgan mellan handikapporganisationer, frivilligorganisationer, yrkesorganisationer och olika samhällsorgan. Efter att ha genomfört en förstudie vill SVERI nu genomföra ett utvecklingsarbete som beräknas pågå under två år. SVERI vill utveckla en plattform att öka och
förbättra informationen kring rehabiliteringsfrågorna inom samhällets
olika sektorer, pröva och etablera nya mötes-, utbildnings- och informationsformer samt stimulera forskning inom handikappområdet genom
kontakter mellan brukarorganisationerna och forskare inom rehabiliteringsområdet.
Kontaktperson: Jan-Ingvar Lindström, tel. 08-620 18 56

Tillgänglighet
Barn
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Jämspelt i leken – Tillgängliga lekplatser för barn med funktionshinder
670 000 kr för år 1 av 2
Hjälpmedelsinstitutet skall i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Synskadades Riksförbund
(SRF) och Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda Barn
(DHB) genomföra ett projekt med syfte att bidra till att lekplatser ut182

formas så att de är tillgängliga för barn med funktionshinder. Målsätt- Skr. 2003/04:125
ningen för projektet är att utarbeta en intresseväckande skrift med prak- Bilaga 2
tiska råd och goda exempel samt att ordna ett seminarium om tillgängliga
lekplatser. Skriften ställer frågorna och ger svar på: Vad utmärker lekplatser med bred tillgänglighet, vad är viktigt att beakta vid anläggning
av nya lekplatser och hur kan befintliga lekplatser förändras och kompletteras för att bli tillgängliga i vid bemärkelse. Man kommer att ha
kontakter med Handikappombudsmannen, Barnombudsmannen, Svenska
Kommunförbundet samt andra berörda myndigheter och organisationer.
Kontaktperson: Gunilla Hammarskiöld, tel. 08-620 17 00

Handikapp
FoU-enheten, Stockholm
Projektet Varför uppstår tillgänglighetshinder i byggd miljö?
300 000 kr
FoU-enheten, Stockholm och Kommun-HSO skall genomföra ett projekt
för att undersöka betydelsen av hantverkares och byggnadsarbetares
handlingsdirektiv, beslutsutrymme och avvägningar för uppkomsten av
tillgänglighetshinder. Syftet är att belysa vilken kunskap som finns om
tillgänglighetsfrågor hos berörda fackmän, vilka direktiv har de fått i
frågan och vilka avvägningar gör de och vilket beslutsutrymme har de i
frågor som påverkar tillgängligheten. Kunskap om hantverkares och
byggnadsarbetares arbete skall inhämtas genom intervjuer med företrädare för dessa yrkesgrupper i stadsdelen Hammarby Sjöstad. Intervjuerna kommer att utgå från frågelistor men också lämna utrymme för reflektioner. Till projektet knyts en referensgrupp med representanter för
handikapporganisationer och för byggnadsarbetarnas fackliga organisationer samt anställda vid gatu- och fastighetskontoret i Stockholm.
Kontaktperson: Agneta Hugemark, tel. 08-508 251 36
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne
Projektet Ökad tillgänglighet och delaktighet i Skåne
275 000 kr
HSO Skåne och Region Skåne samarbetar med en gemensam vision;
Ökad tillgänglighet och delaktighet i Skåne. Nästan alla av regionens
kommuner, Kommunförbundets länsavdelning, Försäkringskassan och
även näringslivet kommer att genomföra aktiviteter under handikappåret.
HSO Skåne vill lyfta fram goda exempel på hur man kan öka tillgängligheten genom seminarier, information och utbildning. Varje kommun står
för sina egna kostnader.
Kontaktperson: Lars Gustavsson, tel. 042-12 97 46
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Länsstyrelsen i Östergötlands län
Projektet Funktionshindrades rätt till naturupplevelser
350 000 kr

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Projektet är ett samarbete mellan HSO och Sveaskog och målet är att
utveckla Omberg-Tåkernområdet så att det blir tillgängligt för personer
med funktionshinder. Man skall anpassa de ordinarie guidningarna för
personer med funktionshinder och utveckla informationsmaterial.
Kontaktperson: Olle Jonsson, tel. 013-19 65 99
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Projektet Kulturbyggnader – brandskydd av personer med funktionshinder
1 190 000 kr för år 2 av 3
Det finns stora brister i utrymningssäkerheten för personer med funktionshinder i kulturbyggnader. Neurologiskt Handikappades Riksförbund
och De Handikappades Riksförbund arbetar nu tillsammans med EIDD
Sverige (European Institute for Design and Disability) och Tekniska
Högskolan, Handikappombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet, Riksantikvarieämbetet, Räddningsverket och Boverket. I projektet behandlas olika
brandskyddskomponenter som rör brandkårshissar, trösklar, larm, personalantal, svåröppnade nöddörrar, svårtolkade instruktioner m.m. I projektet ingår också definition och bakgrund till riskbegrepp, hur göra avvägningar mellan risk och nytta, målkonflikten mellan tillgänglighet och
säkerhet, hjälpbehov hos personer med olika funktionshinder, funktionshindrades syn på avvägningen mellan tillgänglighet och säkerhet, hur
man fungerar i farliga situationer m.m.
Kontaktperson: Per-Olof Bengtsson, tel. 08-677 70 10
Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)
Projektet Universal Design i Sverige
3 040 000 kr för år 3 av 3
Utformningen av landskap och trädgårdar, stadsplaner, kollektivtrafik,
offentlig miljö, byggnader och rum samt formgivningen av produkter och
redskap, verktyg, möbler och inredning är av avgörande betydelse för
personer med funktionshinder. Det finns därför ett stort behov av kunskap hos olika formgivare om effekterna av olika funktionshinder. För att
ge ökad förståelse för behovet av Design för alla genomför förbundet
tillsammans med European Institut for Design and Disability (EIDD)
Sverige ett utbildningsprojekt riktat till de svenska arkitekt- och designhögskolorna med syfte att öka de direkta kontakterna med brukarorganisationerna. I projektet ingår interna och gemensamma seminarier för
skolorna, försöksverksamhet med nya metoder/inslag i grundutbildningen, tävlingsprojekt m.m. Inom projektet spelar utvecklandet av en
hemsida en grundläggande och central del som ett arbetsredskap och
hjälpmedel för studenter, lärare och yrkesverksamma.
Kontaktperson: Per-Olof Bengtsson, tel. 08-677 70 10
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Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)
Projektet Från toaletten till delaktighet i samhället
715 000 kr för år 1 av 2

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Det finns brister i tillgång till vård, behandling och rehabilitering för personer med mag- och tarmsjukdomar. Även när vård och behandling ges
utifrån tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet kvarstår dock ofta
symtom och funktionsstörningar som leder till handikapp när samhället
inte är anpassat för denna handikappgrupp. Förbundet genomför nu ett
projekt om tillgänglighet och användbarhet för att göra det möjligt för
mag- och tarmsjuka att bl.a. röra sig fritt i samhället med bibehållen
integritet och med tillgång till den kost och näring man behöver. I projektet skall man beskriva brister och analysera behov av förändringar
samt ge förslag till lösningar och hur dessa skall kunna spridas och
genomföras.
Kontaktperson: Solveig Johansson, tel. 08-642 42 00
Sveriges Konsumentråd
Projektet Tillgängliga uttagsautomater och andra serviceautomater – tekniska prestanda, design och placering
275 000 kr
Sveriges Konsumentråd skall genomföra ett projekt som syftar till att
sammanfatta, analysera och sprida befintlig kunskap om hur uttagsautomater och andra serviceautomater skall utformas för att vara tillgängliga
för alla samt åstadkomma konsensus mellan konsumenter och producenter om hur detta skall ske i praktiken. Projektets målgrupper är företag,
berörda myndigheter och äldre- och handikapporganisationer.
Kontaktperson: Jan-Erik Nyberg, tel. 08-758 28 39

Unga konsumenter
Föreningen Ideum Europa
Projektet Brand New World
290 000 kr för år 1 av 2
Syftet med projektet är att medvetandegöra ungdomar beträffande varumärken och dess inverkan på ungdomskonsumtion. Några av frågeställningar som kommer att bli aktuella i projektet är exempelvis: ”Hur uppstår ett varumärke?” och ”Ungdomskulturer och varumärken”. Det kommer att produceras ett häfte som skall fungera som studie- och debattunderlag. Materialet skall tas fram av olika ungdomsgrupper under
redaktionsliknande former. Efter att materialet har blivit klart skall besöksverksamhet i skolor ta vid. Här planeras seminarier och workshops.
En hemsida kommer att skapas.
Kontaktperson: Sonya M Rad, tel. 073-658 82 11
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Föreningen Northern Light
Projektet Ungdomsroll Konsument
300 000 kr

Skr. 2003/04:125
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Syftet med projektet är att öka kunskaper hos ungdomar, dels beträffande
miljö kontra konsumtion, dels hur en bättre miljö kan ge en bättre hälsa.
Föreningen har byggt upp ett nätverk av skolsköterskor på olika skolor i
Göteborg, Malmö och Stockholm. Avsikten är nu att använda sig utav
dessa personer som hjälp i genomförandet. En styrgrupp av ungdomar
skall vara drivaxeln i arbetet. Dessa skall arbeta med att inspirera ungdomar på skolor och hjälpa till att starta grupper som skall arbeta med
frågor rörande hälsa/miljö/konsumtion. En kortfilm kommer att göras
som skall fungera som utbildningsmaterial.
Kontaktperson: Anna Schvili, tel. 0739-77 28 82
Föreningen Television Latinoamericana (TVL-SUECIA)
Projektet Vi kommer tillbaka efter pausen
100 000 kr
Projektets syfte är bl.a. att ge ungdomarna en bild av hur reklam skapas
och hur den kan förvränga verkligheten samt hur reklam påverkar ungdomar. Föreningen vill skapa en plattform för debatt bland elever i
högstadie- och gymnasieskolor i Stockholm. Tanken är att ungdomsredaktionen som består av pojkar och flickor i åldern 15–25 år skall bilda
tre till fyra team som skall göra en serie med fyra TV-program. Programserien skall sändas på ”Öppna kanalen” samt erbjudas skolor genom
redan utarbetade kontakter. En särskild undersida till den befintliga hemsidan skall skapas. Utbildnings/arbetsmaterial kommer att tas fram.
Kontaktperson: Sammy de La Cruz, tel. 070-488 10 81
Sveriges Konsumentråd
Projektet Goodgame
1 500 000 kr för år 2 av 3
Syftet med projektet är att stärka unga konsumenters ställning som
köpare och brukare av bl.a. TV- och dataspel. Projektet skall i första
hand vara fokuserat på testning och märkning (bl.a. vad gäller lämplig
ålder för olika spel) samt opinionsbildning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten kommer att vara rikstäckande och bedrivas i samarbete med
olika föreningar och organisationer. Bland annat kommer barn och ungdomar med funktionshinder att kunna delta med synpunkter. Flickor i
olika åldrar kommer att kunna samarbeta för att finna spel som inte befäster könsrollsmönstren. De ungas arbete för att påverka t.ex. branschaktörer kommer att underlättas genom att kontakter skapas med bl.a.
Konsumentverket och Våldsskildringsrådet.
Kontaktperson: Charlotte Hedin, tel. 070-320 01 33
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Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund
Projektet Aktiesällskap
300 000 kr

Skr. 2003/04:125
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Projektets syfte är att inspirera och engagera gymnasieungdomar till
större privatekonomiskt ansvarstagande och göra dem till medvetna konsumenter. Det planeras besök hos olika gymnasieskolor runt om i landet
där huvudsyftet är att inspirera och sätta i gång tankar kring konsumentens roll i samhället. Tanken är att eleverna skall känna sig inspirerade av
andra ungdomar och starta lokala föreningar som arbetar med privatekonomiska frågeställningar. Medlemmar i den nystartade föreningen kommer att genomgå en utbildning som skall resultera i att dessa i sin tur kan
informera/utbilda andra ungdomar. En mötesplats på Internet kommer att
anordnas så att de olika föreningarna på ett lättfattligt sätt kan utbyta information och erfarenheter. Ett anpassat utbildningsmaterial kommer att
tas fram.
Kontaktperson: Peter Wallentin, tel. 0708-15 89 05

Utsatta barn och ungdomar
Barn
Frälsningsarmén i Jönköping
Projektet Frälsningsarméns familjecenter
400 000 kr för år 3 av 3
Frälsningsarmén engagerar frivilligarbetare med målsättning att hjälpa
barnen till föräldrar som kämpar med en rehabilitering av ett missbruk
eller som med stöd klarar ett eget liv trots psykiskt funktionshinder. För
att nå barnen skall man vända sig till skolhälsovården, barnomsorgen,
BVC, öppna förskolor m.fl. Dessa instanser skall kunna rekommendera
föräldrarna att vända sig till projektet för att få hjälp till sina barn. Det
som är nyskapande i projektet är att den grupp som man i första hand
vänder sig till inte är de som redan är kända av socialtjänsten utan de
som ännu inte är det, och som kanske inte kommer att behöva några insatser därifrån om de får hjälp genom projektet.
Kontaktperson: Britt-Marie Rossiter, tel. 036-17 32 74
Irakiska Kvinnoföreningen i Malmö
Projektet Duvan
500 000 kr för år 2 av 3
Föreningen riktar sig till ensamstående kvinnor och barn med invandrarbakgrund, särskilt arabisktalande. Projektet är inriktat på barn i familjer
med vardagsproblem och man vill utbilda ensamstående mammor så att
de bättre kan ta hand om sig själva och sina barn. Det är betydelsefullt att
det nätverk som finns kring föräldrarna stöds och utvecklas. Föreningen
kommer att samarbeta med Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och
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deras barn, polisens familjevåldsenhet, BVC och MVC och Malmö stad,
Södra Innerstaden.
Kontaktperson: Rafah Al-Radi, tel. 070-491 99 27

Skr. 2003/04:125
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Kvinnojouren i Blekinge
Projektet G(l)ömda
733 000 kr för år 1 av 3
Föreningen Rädda Barnen i Ronneby beviljades den 27 februari 2003
medel ur fonden för att starta ett projekt i Blekinge med målgruppen barn
som lever med skyddade personuppgifter. Föreningen Rädda Barnen
önskar inte längre kvarstå som huvudman för projektet. I stället vill
Länskvinnojouren i Blekinge fortsätta driva projektet. Projektets syfte är
att främst ge barnen möjligheter att beskriva och bearbeta sina upplevelser och att avlasta dem de skuldkänslor över den uppkomna situationen
som de flesta barnen bär på. Projektet har en referensgrupp med representanter från Länsstyrelsen i Blekinge län, Ronneby och Karlskrona
kommuner. Det är också knutet en ledningsgrupp till projektet med representant från Centrum för Kvinnoforskning, Uppsala Universitet samt
representant från pedagogiska institutionen, Umeå Universitet.
Kontaktperson: Marie-Louise Jansson, tel. 0455-188 03
LO-facken i Norrköping
Projektet Kom ut
290 000 kr för år 3 av 3
Föreningen LOTCen, en ideell organisation, som drevs av Arbetsförmedlingen i Norrköping tillsammans med LO, TCO, ABF och TBV har
varit huvudman för projektet under de två första åren. Föreningen har nu
upphört som organisation. LOTCen vände sig till långtidsarbetslösa och
långtidssjukskrivna. Ny huvudman för projektet är LO-facken i
Norrrköping under det sista projektåret. Målgruppen barn och ungdomar
som tillsammans med sina arbetslösa, långtidssjukskrivna och/eller
ensamstående föräldrar skall i smågrupper på olika sätt bryta den sociala
isolering som ofta leder till familjekriser.
Kontaktperson: Kent Tjäder, tel. 011-12 81 74
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Projekt för att utveckla och förstärka barns möjligheter att via Internet
kommunicera med BRIS
546 000 kr för år 2 av 2
Barnens Hjälptelefon har funnits i över tjugo år och är etablerad som en
självklarhet för Sveriges barn och ungdomar. Som ett komplement till
hjälptelefonen har en BRIS-mejl öppnats med syfte att erbjuda barn och
ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form, samt i svaren stödja och
bekräfta dem som behöver en vuxenkontakt. Skrivandet är en ny form för
BRIS att stödja barnen vilket kräver en ny metodik. BRIS bygger upp
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och utvecklar organisationen och dokumentationen av BRIS-mejlen med Skr. 2003/04:125
ett system för rekrytering, utbildning samt handledning av frivilliga som Bilaga 2
skall svara på mejl från barn och ungdomar.
Kontaktperson: Gunilla Awramidis, tel. 08-598 888 32
Riksförbundet BRIS – Barnens Rätt i Samhället, Region Mitt
Projektet Utbildning
223 000 kr
Föreningen vill göra en utbildning med fokus på barn i utsatta situationer
och med ett barnperspektiv. Syftet med utbildningen är att åstadkomma
ett fungerande samarbete mellan polis, socialarbetare i familjevåldsärenden samt genom kompetensutveckling stärka ett helhetsperspektiv på
barns- och ungdomars livsvillkor med speciell inriktning på de barn och
ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Utbildningen skall innefatta både teoretiska och praktiska moment. Utbildningsmodellen kommer att dokumenteras och utvärderas för att kunna användas inom fler
verksamhetsområden. Man kommer att pröva utbildningen i Stockholm.
Kontaktperson: Rosie Skoog, tel. 08-598 888 48
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP)
Projekt om Utbildning av medarbetare i jourtelefon
215000 kr för år 1 av 3
HOPP är en riksorganisation med syfte att på ett övergripande sätt och
med helhetsperspektiv arbeta för att förebygga sexuella övergrepp samt
förbättra arbetet med och behandling av skadeverkningar av sexuella
övergrepp. Man skall i detta projekt utbilda medarbetare för en jourtelefon.
Kontaktperson: Paula Heljestrand, tel. 08-644 03 55
Riksorganisationen SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
Projektet Barn och ungdom skriver för livet
1 815 000 kr för år 1 av 2
Riksförbundet SPES, SuicidPrevention och Efterlevande Stöd vill tillsammans med Riksförbundet BRIS och i samarbete med Barnsäkerhetsdelegationen starta ett projekt där man samlar kunskap om hur barn och
unga tänker och känner kring frågor om livet. Kunskapen kommer att
användas som underlag för förebyggande insatser. Man vill informera
barn och unga om att man inte är ensam om sin problematik och var man
kan söka hjälp. Man vill också öka medvetenheten hos vuxna om självtillfogade skador, självmordsförsök, självmord, att skära sig samt informera om vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd. Bakgrunden är
bl.a. det Barnsäkerhetsdelegationen konstaterat i sin rapport Barns skador
i Sverige (SOU 2002:99) att antalet självtillfogade skador bland barn
mellan 13–20 år ökat under den senaste tioårsperioden. Detta gäller särskilt flickor. Samtal från barn som inte vill leva längre är förhållandevis
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vanliga på Barnens Hjälptelefon hos BRIS. Man vill vända sig till Skr. 2003/04:125
mellanstadiet och åk 7 i hela Sverige. Det är särskilt angeläget att nå de Bilaga 2
yngre åldersgrupperna från 10–11 år för att förebygga framtida allvarligare problem. Man vill inbjuda till en skrivaraktivitet, novell eller dikt
med temat Ung och man vill sammanställa de inkomna bidragen i en
enkel pocketbok som delas ut via ungdomsmottagningar, skolsköterska
m.fl., man vill framställa en enkel broschyr till barn och unga om vart
man kan vända sig för att få hjälp, ett enkelt informationsmaterial till
föräldrar om problematiken, tidiga signaler och liknande samt genom
journalistiskt bearbetade artiklar öka medvetenheten om problematiken.
Under år ett planeras fem regionala konferenser för skolhälsovården,
ungdomsmottagningarna och liknande verksamheter. Konferenserna
arrangeras av SPES och BRIS regionala verksamheter.
Kontaktperson: Rigmor Stain, tel. 08-34 58 73
Röda Korset
Projektet Hjälp för barn och ungdomar, påverkade av krig och konflikt
3 817 000 kr för år 2 av 3
Allt fler larmsignaler har de senaste åren kommit om traumatiserade
ungdomar med flyktingbakgrund. Rapporter visar också att den psykiska
ohälsan antas vara 2–3 gånger vanligare bland nyanlända flyktingbarn än
bland barn i övriga västvärlden. Barnen och ungdomarna riskerar livslånga psykiska skador om de inte får hjälp och stöd att komma över sina
upplevelser. Vanligt bland dessa ungdomar är inlärningssvårigheter som
ofta är en följd av förhöjd ångestnivå med sömnsvårigheter, störande
beteende i inlärningssituationen, hög frånvaro i skolan, social isolering
och missbruk. I Röda Korsets center i Uppsala har man arbetat mot
denna målgrupp och det är detta centers erfarenheter som skall spridas
till övriga center. I projektet ingår Stiftelsen för Röda Korsets
behandlingscenter i Stockholm, Svenska Röda korsets center för
krigsskadade och torterade i Malmö, Skövde och Uppsala/Falun. Tack
vare projektet kan man nu utveckla metoderna för gruppterapi och
påbörja arbetet med nätverksbyggande för att nå flera barn och ungdomar
och samtidigt stärka deras sociala nätverk.
Kontaktperson: Brita Sydhoff, tel. 08-452 47 10
Sveriges Blåbandsförbund (SBF)
Projektet Barn i farozonen
700 000 kr för år 2 av 3
Blåbandsrörelsen är en del av den traditionella nykterhetsrörelsen i
Sverige. Genom sin systerorganisation i Norge har Blåbandsrörelsen fått
rättigheterna till en aktivitet som heter Barn i farozonen. Förbundet
vänder sig till föräldrar och vuxna som arbetar nära barn. Man koncentrera sig på vuxna runt barn i åldern 0–4 år. Genom projektet skall man
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prova ut metoder så att förståelsen och kunskapen om hur den vuxnes Skr. 2003/04:125
bruk av alkohol påverkar barnen. Man testar materialet i några försöks- Bilaga 2
områden i kontakt med mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.
Kontaktperson: Lars-Åke Stenström, tel. 070-659 29 25
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Animerad dokumentär om barn i misshandelsfamiljer
1 940 000 kr
Förbundet som har en mångårig erfarenhet av arbete och opinionsbildning kring misshandelsproblematik i familjen ser ett tydligt behov av att
få frågan belyst och framlyft både som kunskapsområde och arbetsmetod. Det finns idag inget aktuellt material som bearbetar ämnet och
SKR:s kvinnojourer erfar i sitt samarbete med lokala samverkansorgan
ett stort behov av utbildningsmaterial som fördjupar frågeställningarna
kring barnen. Man skall göra en animerad film som bygger på samtal
med små barn, 5–7 år gamla, dels i grupp dels individuellt. Barnen ingår
i den reguljära barnjoursverksamheten och deltar i strukturerade samtalsserier som pågår under lång tid. Man gör ett studiehäfte med korta texter
och frågeställningar som underlättar diskussion i mindre grupper. Målgrupper för studiematerialet är kvinnojourernas personal, ideellt arbetande organisationer, socialtjänst, förskola, polis, primärvård, barnhälsovård
m.fl. Syftet med projektet är att öka förståelsen för små barn som bevittnat misshandel mot sin mamma. Man vill minska osäkerhet och rädsla
bland yrkesutövare och andra som möter och arbetar med utsatta barn.
Kontaktperson: Carina Ohlsson, tel. 070-343 96 30

Ungdom
Afrikanska Läkarförbundet i Skandinavien
Projekt för svåranpassade afrikanska ungdomar i Linköping
93 000 kr för år 2 av 2
Flyktingungdomar som kommit till Sverige utan anhöriga löper en relativt hög risk för att utveckla sociala och drogrelaterade problem.
Afrikanska Läkarförbundet i Skandinavien vill utveckla sin stödverksamhet för ungdomar med afrikanskt ursprung utan anhöriga i landet.
Föreningen har för närvarande kontakt med ett trettiotal sådana ungdomar från bland annat Demokratiska Republiken Kongo, Liberia, Sierra
Leone, Somalia och Etiopien. Genom projektet erbjuder föreningen ungdomarna både fritidsverksamhet och kontakter med väletablerade
familjer med afrikanskt ursprung.
Kontaktperson: Abdelmoula Kangoum, tel. 013-10 18 27
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Somaliska Rådgivningsbyrån
Projektet Ung och aktiv
300 000 kr för år 3 av 3

Skr. 2003/04:125
Bilaga 2

Somaliska rådgivningsbyrån är en Rinkebybaserad förening. Föreningens
huvudverksamhet är att underlätta kontakterna mellan somalier bosatta i
Spångaområdet och det svenska samhället. Verksamheten består bland
annat av individuell rådgivningsverksamhet, tolkning samt utbildning av
kommunal- och myndighetspersonal. Under senare år har byrån upplevt
ett växande behov av stödinsatser för ungdomar med sociala problem.
Därför har man bland annat ökat sina insatser för att underlätta kontakterna mellan föräldrar och skola samt mellan föräldrar och sociala myndigheter. Genom projektet Ung och aktiv vill föreningen komplettera
detta med att erbjuda verksamhet direkt till de berörda ungdomarna. I
verksamheten kommer jämställdhetsfrågor och kontakter med samhället
utanför den egna gruppen att uppmärksammas särskilt.
Kontaktperson: David Jalaho, tel. 0707-78 79 68
Stockholms Stadsmission
Hemlöshet bland barn och unga
600 000 kr
Syftet med detta projekt är att, tillsammans med de hemlösa barn och
ungdomar som Stockholms Stadsmissions Mötesplats möter i sin verksamhet, utveckla metoder för att hjälpa och stödja denna målgrupp. Detta
skall genomföras, dels genom en kartläggning av frivilligorganisationernas bild av hemlöshet (såsom problemsituation och bidragande orsaker),
dels genom belysning av hur målgruppen själva ser på sin situation och
vilken hjälp från samhället de efterfrågar. Projektets mål är att skapa
dokumenterad kunskap om hemlöshet bland barn och ungdomar som
skall användas som grund för diskussion och för metodutveckling.
Metoderna kommer att spridas till andra samhällsaktörer som arbetar
med målgruppen.
Kontaktperson: Lotta Corell-Lundegård, tel. 08-644 31 64
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