PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO
ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING,
LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT
STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO
Datum: 2009-12-09
Projektbenämning
Utveckling av informellt stöd för vuxna med ADHD damp diagnos och
deras närstående
Projektledare och projektägare
Örebro kommun redovisar projektet till Finsam.Projektet ägs av de
ansökande myndigheterna.
Activa verkställer insatsen med anställning av stödperson från Attention
och svarar för arbetsledning och stöd i projektansökan till Allmänna
arvsfonden.
Activa styr, redovisar och administrerar projektet på uppdrag av Örebro
kommun.
Bakgrund
Attention Örebro län och Stiftelsen Activa i Örebro län, har tillsammans
med Arbetsförmedlingen, Beroendecentrum, Försäkringskassan,
Socialtjänsten i Örebro län, genomfört LÖSA-projektet (Lokalt projekt i
Örebro län om Samverkan och metodutveckling som leder till Arbete för
personer med DAMP/ADHD-problematik.
Projektet har finansierats av Arvsfonden under totalt fyra år och under de
senaste sex månaderna har FINSAM i Örebro finansierat insatsen inom
ramen för projektet LÖSA Implementering.
Under projekttiden har det blivit klarlagt vilket omfattande behov det finns
av ett tillgängligt, långsiktigt informellt stöd till personer och närstående i
målgruppen. Under projekttiden har ett informellt stöd funnits som blivit
allt mer utvecklat och viktigare ju längre projekttiden gått. Den stödjare
som varit anställd i projektet har kunnat komplettera det mer formellt
inriktade arbetet i projektet genom att visa på strategier för handlande i
olika situationer då deltagarna annars kunde agera på ett för dem själva
och omgivningen, destruktivt sätt.
Stödjaren kunde ge råd till projektdeltagarna om hur de bör tänka och göra
för att få någon form av kontroll över sitt liv, som stundtals gränsade till
det kaotiska. Han hade regelbunden kontakt med dem under hela
projekttiden, även utanför ordinarie arbetstid.
Projektparterna ser detta som en bra metod för att skapa en brygga mellan
det mer informella och ideella samt det mer formella och
myndighetsinriktade. Deltagare ska kunna erbjudas budget- och
skuldrådgivning under tiden som arbetsförmågan prövas. Sedan skulle en
personlig kontaktperson tillsättas som fyller den funktion som
Attentionordföranden gjort i LÖSA-projektet.
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Det stöd som getts under projekttiden kan med ett stöd från Arvsfonden
ges möjlighet att bli permanent i Örebro läns kommuner. Förutsättningen
är att det ges möjlighet för fler personer inom Attention att få erfarenhet
och kunskap i hur man kan arbeta med stödet och att det byggs upp en
långsiktigt hållbar verksamhet.
Att etablera ett långsiktigt stöd tar tid. Det finns också en allt större
efterfrågan på lättillgänglig information kring ADHD/Damp både från
myndigheter och enskilda. En ADHD-konsulent skulle även där kunna
vara en viktig resurs för t ex skolor, socialförvaltningar, närstående
förutom det självklara för brukaren själv.
Activa erbjuder sig nu att tillsammans med föreningen Attention i Örebro
göra en ansökan till Arvsfonden för att säkra en utveckling av ett
informellt stöd till personer i målgruppen och deras närstående.
Syfte med arvsfondsansökan:
Genom att ge stöd och information till personer med ADHD /Damp och
deras närstående kan livskvalitet förbättras, samverkan med vård och
myndigheter förbättras.
Att genom att erbjuda samlad information, ge större möjligheter för den
enskilde eller dennes närstående att hitta rätt i de formella stödsystemen.
Att genom att berörda myndigheter är representerade i styrningen av
projektet ge möjligheter till återkoppling från den verklighet som
stödpersonerna/ADHD -konsulenten möter till myndigheterna vilket kan
leda till förbättrad kvalité i samhällets stöd.

Syfte
Att i första hand finansiera ett fortsatt informellt stöd fram till att
Arvsfonden hanterat ansökan om långsiktigt finansiering dock längst till
och med den 30 juni 2010.
Mål
Målen är:
- att senast den 31 januari 2010 ha förankrat, och till Allmänna arvsfonden
ansökt om medel för att utveckla, ett informellt stöd för målgruppen och
deras närstående
- att fram till Arvsfonden behandlat ansökan bibehålla ett informellt stöd av
samma omfattning som under LÖSA -implementeringen.
-att samverka kring målgruppen för att få en helhetsbild av deras komplexa
behov, utvecka samverkansformer och ta ett gemensamt ansvar för
målgruppens behov av rehabilitering till arbete.

Organisation
Projektet styrs av en styrgrupp bestående av representanter från Örebro
kommun, Beroendecentrum vid Örebro läns landsting och Attention samt
Activa.
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Tid & aktivitetsplan
Ansökan till Arvsfonden ska vara klar och inlämnad senast den 31 januari
2010.
Från och med 2010-01-01 ger Activa, genom en anställd person med
anknytning till föreningen Attention, ett fortsatt informellt stöd i avvaktan
på beslut från Arvsfonden
Planerad budget
Activa´s kostnader är lön till informell stödjare och kringkostnader som
arbetsledning , lokaler, telefon och resor.
Activa som delvis finasieras av Örebro kommun och Örebro läns landsting
svarar för arbetsledning, stöd i projektansökan och del av kringkostnader.
1,0 tjänst som informell stödjare beräknas kosta för sex månader
Befattning
Stödperson

lön/månad lönebikostnad Admkostnad omfattning
24 000
42%
13%
100 %

totalt
223 200

Avgår lönebidrag från Arbetsförmedlingen med 71 500 kronor
Den totala budgeten för insatsen är 223 200 kronor varav avgår
71 500 som finansieras via arbetsförmedlingen.
Härmed söks 152 000 kronor från Finsam Örebro.
Uppföljning
Uppföljning sker genom redovisning av projektansökan till Allmänna
arvsfonden.
Finsam deltar i styrgruppen för att ge stöd för samverkan och för att följa
upp om samverkansmålet uppfylls.
Ansvariga för ansökan
Datum Örebro 091209
Underskrifter
……………………………………………………………………………………………………………….

Örebro kommun

Tommy Larserö

………………………………………………………………………………………………………………

Stiftelsen Activa, Örebro

Örjan Samuelsson

…………………………………………………………………………………………………………….

Försäkringskassan

Ulf Westerlund

………………………………………………………………………………………………………………

Örebro läns landsting

Birgitta Johansson

………………………………………………………………………………………………………………

Arbetsförmedlingen

Liisa Ejdenwik
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