SOFINT
PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN
(fritt efter Finsam Karlskoga-Degerfors)

1.

Projektbenämning:

2.

Rapportering avser:

Planerad tidsperiod (delrapport) alternativt slutrapport (för projektperioden)

3.

För deltagarna – Projektets förutsättningar

Beskrivning av målgruppen

•

Vad kännetecknar målgruppen (storlek/behov)?

•

Hur har deltagarna identifierats?

•

Hur har deltagarna valts ut?

4.

För deltagarna – Genomförande och process

Aktiviteter och åtgärder som genomförts
•

Introduktion

•

Utbildning

•

Diagnostiska och rådgivande samtal

•

Förändring av målgrupp under processen

•

Hur påverkar målgruppens upplevelser verksamheten?

•

Kvalitetsbedömning

5.

För deltagarna – Resultat och effekter

Har projektet nått fastställda mål?

•

Har projektet lyckats nå rätt målgrupp/er?

•

Andel som erhåller arbete/utb.

•

Förbättrad livskvalité och hälsa

•

Hur har bidragsberoendet påverkats?

•

Vilka faktorer har påverkat resultatet?

6.

För personalen – Projektets förutsättningar

Beskrivning av personalen

•

Hur har personalen valts ut?

•

Kompetenskrav

•

Personalens sammansättning

•

Förändras detta över tid?

7.

För personalen – Genomförande och process

Personal, arbetssätt och metoder

•

Medinflytande, stöd och ledning samt arbetsfördelning

•

Förutsättningar för lärande

•

Hur sker samverkan?

•

Förändringar utanför projektet

•

Exempel på hinder och framgång i arbetsprocessen

8.

För personalen – Resultat och effekter

Vad blev resultatet för personalen

•

Ökad gemensam kunskap

•

Utvärderingskompetens

•

Sektorsövergripande arbetssätt och synsätt

•

Kompetensutveckling

9.

För organisationen – Projektets förutsättningar

Beskrivning av organisationen

•

Styrning och ledning

•

Samverkan med ordinarie verksamhet

•

Ekonomi, budget, lokaler

•

Förändras detta över tid?

10. För organisationen – Genomförande och process
Samverkan och samordning med andra aktörer

•

Hur har styrningen fungerat?

•

Hur har samverkan med övriga fungerat?

•

Kvalitetsbedömning

•

Vilka hinder/lösningar finns/har funnits?

•

Förändringar utanför projektet som påverkar

11. För organisationen – Resultat och effekter
Vad blev resultatet för organisationen?

•

Kostnader och kostnadseffektivitet

•

Har projektet lett till verksamhetsutveckling?

•

Finns bättre metoder för implementering i ordinarie verksamhet?

Datum: …………………………………..

…………………………………………………………………… Projektledare/ansvarig

