Ansøgning om aktivitetstilskud for: 2015 og 2016 X
Tilskud til indsatser inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2015
Ansøgning om 3-årige betingede tilsagn for tilskud

Ja:

Nej: kun 2015 og 2016

Ansøgningsskema sendes til elektronisk til

Sundhedsstyrelsen:
fobs@sst.dk
Ansøgningsfrist er kl.12.00 torsdag d.8. januar 2015

Før ansøgningsskemaet udfyldes se vejledningen til ansøgningen.
1.

Projektets titel:

2.

Ansøger:

Seksuel sundhed for udsatte unge, kompetenceudvikling af
personale ved regionale og kommunale døgninstitutioner
Landsforeningen BoPaM - Børn og Pårørende af Misbrugere

Adresse:

Parkvej 1A, 7100 Vejle

Navn på projektleder:

Bodil Neujahr

Stillingsbetegnelse:
Tlf. nr.:
E-mail:
Navn på projektets
juridisk ansvarlige
person:
Stillingsbetegnelse:

Landsformand
20 86 69 05

bodil.neujahr@bopam.dk
Bodil Neujahr

Landsformand

Tlf.nr.:
E-mail:
Kontaktperson:
E-mail:

20 86 69 05

bodil.neujahr@bopam.dk
Ansøgers personlige underskrift:
Sted: Vejle
Underskrift: Bodil Neujahr
Dato: 07/01-2014.

Organisationens
regnskabsmæssige
kontaktperson

Kasserer Linda Højland

Navn, adresse, tlf. nr.
Landsformand Bodil Neujahr

Parkvej 1A, 7100 Vejle
20 86 69 05

3.

Revisor

BDO Vejle

Navn, adresse, tlf.nr.

Roms Hule 4, 1. sal
DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 76 42 94 00

Ved
samarbejdsprojekt/part Landsformand Bodil Neujahr
nerskab
Ansvarlig
kontaktperson:

Parkvej 1A, 7100 Vejle
20 86 69 05

4.

Ansøgers
forudsætninger for at
gennemføre projektet:

Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere BoPaM er stiftet i 2007.
BoPaM sætter fokus på konsekvenserne af misbrug for misbrugernes
børn herunder de psykiske og fysiske skader, der påføres børn og
pårørende af misbrugere
Foreningen henvender sig til familier og pårørende af misbrugere,
samt voksne, der vil sikre sin familie bedre vilkår, end vedkommende
selv havde som barn.
BoPaM adskiller sig fra mange andre frivillige organisationer på det
socialpædagogiske område ved, at foreningens støtte tager afsæt i
konsekvenserne for især børnene.
BoPaM tager således afsæt i hele familien og ikke kun afsæt i
misbrugerens behov for behandling eller i anbringelse af et konkret
barn.
BoPaM bedriver en omfattende undervisningsindsats i hele landet.
BoPaM har derfor god erfaring i at rekruttere deltagerne fra den
kommunale og regionale verden. BoPaM har altid haft gode
samarbejdsrelationer til kommuner og de forskellige
forvaltningsområder. Emnerne er mangfoldige, men fokus er på
udsatte børn og unge, som har oplevet forskellige former for misbrug i
familien.
Med dette projekt ønsker vi at viderebringe vores viden og metoder til
kommunale og regionale bo og døgninstitutioner. Det er vigtigt, at
netop disse institutioner bliver i stand til at formidle viden om seksuel
sundhed til udsatte unge.
Ud fra vores viden og metoder vil vi undervise medarbejderne ved
døgninstitutioner i konkrete metoder og værktøjer, der styrker dem til
at implementeret en systematisk indsat for seksuel sundhed,
henvendt til udsatte unge, der tidligere har været omsorgssvigtet og
lidt forskellige overgreb.
Vores ekspertise består i, at vi hos BoPaM er et team, hvis baggrund
relaterer sig til misbrug.

5.

Projektlederens/ansvarl
iges uddannelse,
baggrund, erfaring og
kompetence:

6.

Der ansøges om i alt:

Projektlederen og formand for BoPaM, Bodil Neujahr, har tidl
arbejdet indenfor bla socialpsykiatrien, hun, blev optaget i
Kvindernes Blå Bog 2011 som et resultat af hendes indsats for
børn i Misbrugsfamilier. Bodil Neujahr er medlem af
Socialpolitisk Rås – tidl. medlem af Vejle Udsatteråd / udsatte
børn & unge og bestyrelsesmedlem i Vejle Frivilligråd.
Bodils mission er at skabe interesse og opmærksomhed for, at
udsatte børn og unge har brug for tilbud målrettet dem, hvis de
skal magte at bryde de negative familiemønstre som, i nogle
familier, har eksisteret igennem flere generationer.
BoPaM er medlem af Børnesagens Fællesråd og modtog
Børnesagsprisen 2010,
Bodil Neujahr modtog Benny Andersen Prisen 2012
Bodil har stor undervisningserfaring og er kendt som en meget
inspirerende foredragsholder og underviser.
920.170 kr. (jævnfør budgetskema)

7.

Projektets varighed:

8.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side
for 2015?:

Projektet forventes igangsat 1. april/ 2015
Evt. afslutningstidspunkt: 31 december 2016

Ja ___ Nej X
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1.
2.
3.
Der er bevilget økonomisk støtte fra
1.
2.
3.

9.

Indgår der
egenfinansiering i
projektet:

10.

Hvis svaret er ja til
spørgsmål 8 eller 9,
hvad er da projektets
samlede budget:

11.

Tidligere bevilget støtte Projekttitel/årstal/bevilget beløb:
1. Projekt Børn af misbrugere og eller sindslidende
fra Sundhedsstyrelsen i
de seneste 5 år.
hjælpes i nærmiljøet – i hverdagen og i tide!

Ja 10 % af det samlede omkostning

skal

1/06-2013 - 01/07-2015 J nr. 4-1613-9/4 -600.000 kr.
2.
3.
Osv.

12.

Betingelser for driftsstøtte Sæt et kryds for hvert spørgsmål:
De samlede betingelser er Organisationen/ foreningen har bestået mere end 2 år: ja X  , nej 
beskrevet i vejledningen
til ansøgningsskemaet
Omsætningen er på mindst 25.000 kr.
i senest afsluttede regnskab: ja X , nej 
Det fremgår af vedtægterne, at organisationen/foreningen har et
sundhedsfremmende eller forebyggende formål: ja X , nej 
Det fremgår af vedtægterne, at organisationen/foreningen er
landsdækkende eller har et landsdækkende sigte: ja X  , nej 
Organisationen/foreningen har aktiviteter i mindst 3 af 5 regioner:
ja X , nej 
Organisationen/foreningen er hjemmehørende i Danmark:
ja  X , nej 
Organisationen/foreningen har en juridisk ansvarlig person:
ja  X , nej 

Beskrivelse af aktiviteter og tidsplan (max 2 sider pr. indsatsområde)
(Kopieres og udfyldes for hver enkelt aktivitet)
1.
Titel/område

Seksuel sundhed for udsatte unge, kompetenceudvikling af
personale ved bo- og døgninstitutioner.

2.
Overordnet mål

Forebyggelse vedr. seksuel sundhed for udsatte børn og unge.
Projektets overordnede målsætning går ud på at styrke den
forebyggende indsats, hvad angår seksuel sundhed i relation til
udsatte unge – primært unge, der opholder sig på bo og
døgnbehandlingstilbud, således som behovet er beskrevet i
Sundhedsstyrelsens prioriterede indsatser i forebyggelsespakken
om seksuel sundhed.
Det er projektets antagelse, at den eksisterende praksis i relation
til udsatte unge ikke er tidssvarende med en tilstrækkelig
kvalitet. Der er tale om en særlig gruppe sårbare unge, som
efterspørger en særlig pædagogik og støtte.
Projektets overordnede mål er



at udvikle målrettede indsatser rettet mod særligt udsatte
børn og unge på fx specialskoler, døgninstitutioner og
unge uden for uddannelsessystemet
at kvalificere dagsinstitutioners håndtering af børns
seksualitet og støtte til barnets naturlige seksuelle
udvikling

Kommunerne har gennem flere år arbejdet systematisk med
fremme af seksuel sundhed. Primært i regi af folkeskolens
seksualundervisning. I forlængelse heraf har Sundhedsstyrelsen
inden for de seneste år iværksat flere forebyggelsesindsatser.
Med ”forebyggelsespakken seksuel sundhed” peges der på at
styrke kvaliteten af nogle af disse indsatser. I
forebyggelsespakken peger bl.a. på der mangler indsatser
målrettet specifikke målgrupper (fx udsatte børn og unge).
Ministeriets ekspertundersøgelse skal ses i forlængelse af
Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelsespakken om seksuel sundhed”.
Heri hedder det, at det er en særlig udfordring for kommunen i at
fremme den seksuelle trivsel, da den er tæt forbundet med
livsomstændigheder og livsstilsfaktorer hos borgerne. Det er
Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er behov for et øget fokus
på nogle særlige målgrupper/indsatser fx udsatte børn og unge.
Det er vigtigt, at udsatte unge modtager rådgivning og vejledning
om seksuel sundhed på dag- og døgntilbud, samt i fængsler mv.
Det er nærværende projekts antagelse, at den
seksualundervisning, der i overvejende grad praktiseres i
Danmark ikke fremstår relevant for en stor gruppe unge udsatte,
der har været udsat for seksuelle overgreb. Der er brug for en
særlig fokuseret indsats, hvad angår denne gruppe
En succesfuld indsats overfor denne målgruppe forudsætter, at
tabuerne på området nedbrydes. Det er derfor nødvendigt, at der
gøres op med berøringsangsten, hvad angår seksuelle overgreb
mod udsatte unge. Der skal sættes ord på problemerne, så de
unge, pædagogerne og voksne i det hele taget ikke er bange for
at tale åbent om emnet. Endvidere er det helt centralt at både
kvalificeringen af underviserne og undervisningsmaterialet
udviklet ag tilrettelægges af personer med dyb viden og indblik i
de helt særlige problemstillinger, der gør sig gældende. Det er
vigtigt, at seksualundervisningen over for udsatte gruppe knyttes
til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber, som er
forskellige og i en stadig udvikling.

3.
Mål for 2015

S- MÅL
Projektet vil udvikle og afprøve et kompetenceforløb, som
meget målrettet henvender sig til personale ved kommunale og
regionale bo og døgninstitutioner. Der skal udvikles
kursusbeskrivelse, lærervejledning og
undervisningsmaterialer.
M-MÅL
Projektet vil producere et fysisk produkt, der består af en
lærervejledning samt en række pædagogiske/didaktiske
overvejelser. Vejledningen indeholder beskrivelse af mål for
læring, herunder taksonomiske niveauer. Vejledningen
udgøres af 15 A-4 sider. Projektet vil et
undervisningsmateriale, henvendt til personale ved
døgninstitutioner. Materialer udgøres af 20 A-4 sider.
A-Mål
Kursustilbuddet, herunder Vejledningen og
undervisningsmaterialet henvender sig til medarbejdere på
regionale og kommunale bo- og døgntilbud til unge udsatte. I
udgangspunktet eksisterer der ikke udviklet et
undervisningsforløb for denne målgruppe. Målgruppen
efterspørger derfor et sådant.
R-MÅL
Projektet vurderer det meget realistisk, at projektet gennem
sine aktiviteter vil realisere både de overordnede og
delmålene. BOPAM har stor erfaring i at både udvikle og
gennemføre undervisningsforløb for skiftende målgrupper.
BOPAM har i udgangspunktet god kontakt til målgruppen for
indsatsen.
T- Mål
Indsatsen falder i tre faser. Første fase har fokus på at
udvikle forløbet – det vil sige fastlægger indhold og
pædagogiske strategi. I anden fase rekrutteres deltagere fra
målgruppen. I tredje fase gennemføres undervisning.
Projektet planlægger, at kursusforløbet, herunder
lærervejledningen er færdigudviklet ved udgangen af 2015.
Endvidere forventes det der er truffet aftaler med 80% af
målgruppen ved udgangen af 2015.

4.

Projektet indledes 1. april 2015 og forventes afsluttet 31.
Delmål og aktiviteter for 2015 december 2016.
Projektet skal udvikle og afprøve i alt 6 kursusforløb, henvendt
til alle personalegrupper fra forskellige kommunale og regionale
bo og døgninstitutioner. I gennemsnit forventes et
deltagerantal pr. kursusdag på 8 personer – svarede til at i alt
deltager 48 personer i kursusforløbet. Efter at personalet er
blevet kvalificeret, arrangeres de enkelte institutioner en
kursusdag for de unge. Projektet stiller en coach til rådighed
for undervisningen med de unge. Alle forløb evalueres og der
sker løbende tilretning på baggrund af feedback fra de unge.
Projektet lindledes april 2015 med at kurset udvikles og
beskrives. I forbindelse med udviklingsarbejdet involverer
BoPaM en række personer fra sin ressourcebase. Der er tale
om personer med dybt indblik i problemstillingen, herunder
repræsentanter fra målgruppen (de unge og medarbejdere fra
døgninstitutionerne). Kursusbeskrivelse forventes at have et
omfang på 8 a4 sider. Kursusbeskrivelsen mangfoldiggøres i
200 eksemplarer. Udviklingsperioden planlægges afsluttet ved
udgangen af december 2015.
Primo september indleder projektet arbejdet med at udvikle
og beskrive en lærervejledning, henvendt til det personale,
som sidenhen skal forestå undervisningen af de unge.
Lærervejledningen forventes at have et omfang på 10 a4
sider. Vejledningen mangfoldiggøres. Arbejde med
vejledningen planlægges afsluttet ved udgangen af december
2015.
Primo oktober indleder projektet arbejdet med at udarbejde
og tilrettelægge undervisningsmaterialer, henvendt til det
personale, som sidenhen skal forestå undervisningen af de
unge. Materialet forventes at have et omfang på 20 a4 sider.
Materialet placeres på en web-site med adgang for alle
interesserede. Materialet mangfoldiggøres. Arbejde med
materialet planlægges afsluttet ved udgangen af december
2015.
Primo oktober 2015 indleder projektet rekrutteringen af
kursister med henblik på at fastlægge kursusdage for 2016.
Det forventes at 6-8 kommuner/regioner vil deltage. I alt er
der planlagt 6 kursusdage/forløb til afvikling i 2016.
Projektet stiller en pædagogisk coach til rådighed for det
enkelte bosted i forbindelse med gennemførelsen af
undervisningen for de unge.
Projektet gennemfører løbende evalueringer af alle
kursusforløb med henblik på tilretninger og justeringer. Det
anses som meget vigtigt, at de unges stemme spiller en
central rolle i de planlagte evalueringer.

Der henvises til medsendte Gantt- skema

5.

Målgruppe

Projektet har flere målgrupper. Alle i overensstemmelse med de
prioriterede indsatsområder for Seksuel Sundhed.
Som primære målgrupper optræder de personer ved de
kommunale og regionale bo og døgntilbud, som skal forestå
undervisningen i seksuel sundhed for de unge. Der er tale om
pædagogiske personale med forskellige baggrunde. Der er i
overvejende grad tale om personer med en socialpædagogisk
baggrund, men også personer med en erhvervsfaglig baggrund
og personer med kort uddannelsesbaggrund..

6.
Kilder til dokumentation af
målopfyldelse

Projektets sekundære målgrupper er personer fra tilgrænsende
kommunale forvaltningsgrene, som har berøring med de unge
og som arbejder med at udvikle kommunens sundhedspolitik.
Projektet gennemfører simple optællinger, hvad angår
realiseringen af nedenstående indsatser/aktiviteter:


Kursusbeskrivelse, arbejdet med beskrivelsen er færdig
ved udgangen af december 2015. Beskrivelsen
forventes at fylde 10 A 4 sider og forelægger i et trykt
format i et passende antal eksemplarer.



en lærervejledning, arbejdet med beskrivelsen er
færdig ved udgangen af december 2015. Beskrivelsen
forventes at fylde 10 A 4 sider og forelægger i en trykt
format i 2 et passende antal eksemplarer.



et undervisningsmateriale, der forventes færdigt ved
udgangen af december 2015. Materialet forventes at
fylde 20 A 4 sider og forelægger i et trykt format i et
passende antal eksemplarer. Derudover placeres
materialet på en web-site, der direkte kan
downloades.



Rekrutteringen. Ved udgangen af december er
rekrutteringen afsluttet. På dette tidspunkt har 6
kommuner tilkendegivet at de ønsker at deltage med
udvalgte døgninstitutioner.



Det uddannede personale ved 6 bo og
døgninstitutioner (repræsenterende hele landet)
arrangerer kurser med udsatte unge. De første forløb
afvikles i 2016. 50 % - svarende til 3 forløb afvikles
første halvår af 2016 og de resterende i andet halvår
2016.



Projektet gennemfører løbende evaluering af
læringsindsatsen, rettet mod personalet ved
døgninstitutioner og forløb med unge, Alle
evalueringer optælles. Ved udgangen af 2015
gennemføres en midtvejsevaluering.



Vurdering af kvalitet og målopfyldelsesgrad. Hvad angår
den kvalitative vurdering af effekten af indsatsen, så er
den centrale kilde de gennemførte evalueringer, der
gennemføres ved alle undervisningsaktiviteter. Det er
centralt, at de centrale målgruppers vurdering af nytte
og værdi udgør den altovervejende indikator herfor.

7.
Risici for manglende
målopfyldelse

Risikovurdering; I sagens natur kan der altid opstå forhold i
kommunale og regionale hverdag, der betyder ændringer i
aftaler. Det er imidlertid projektets klare opfattelse, at der både
eksisterer et stort behov for de planlagte aktiviteter og at der
samtidig også er stor interesse for disse hos kommuner og
regionale institutioner.
Projektet har stor erfaring med samarbejde med offentlige
aktører og forventer ingen samarbejdsvanskeligheder.

Ressourcer
(menneskelige/økonomiske)

Projektet forventer at beskæftige følgende:
en fuldtids projektleder i 2 år.
3 deltidsansatte undervisere
½ administrativ leder i 2 år
En revisor, 60 timer, 2 år

8.

9.

Aktiviteter og indsatser

Der henviser til tidligere
10.

Evt. bemærkninger

Der henvises til tidligere

Budgetskema
1. Projektets titel:

Seksuel sundhed for udsatte unge, kompetenceudvikling af
personale ved regionale og kommunale døgninstitutioner

2. Regnskabsansvarlig:

Navn: Landsformand Bodil Neujahr
Tlf.nr.: 20 86 69 05

3. Revisor:

4. Projektledelse/-deltagelse
(fordel på indsatser):

bodil.neujahr@bopam.dk
Højland Regnskab
Højskolevej 11C
7100 Vejle
Tlf. 408 408 00
hr@hojlandregnskab.dk
Aktivitetsomfang
(antal)
Der budgetteres
med en
projektleder, der i
alt anvender 600
timer for 2015 og
2016. Der
budgetteres med
udgangspunkt i
en timeløn på 400
kr.

Timetal og
sats
600 timer
x 400 kr.
=

Beløb i kr.
240.000 kr.

Noter

5. Uddannelse, kurser,
konferencer o.lign.

6. Materialer og/eller
konkrete værktøjer/metode:

7. Rejser og transport inkl.
opholdsudgifter:

8. Serviceydelser, herunder
konsulentbistand mv.:

Projektet skal
gennemføre 6
kurser for
medarbejdere ved
døgninstitutioner,
Der medvirker en
gennemgående
underviser,
timeløn 400 kr.
Der budgetteres
med både
forberedelse og
konkret afvikling
Projektet skal
udvikle kurserne
fra bunden,
herunder udvikler
lærervejledning
og
undervisningsmat
erialer. Der
budgetteres med
400 timer á 500
kr. I forbindelse
med
udviklingsarbejde
t medgår der tid
til en række
ressourcepersone
r- Der
budgetteres med
5 personer á 300
kr /time, der hver
anvender 80
timer
Projektet har
omkostninger til
materialer på
35.000
Projektet har
udgifter til
transport i
forbindelse med
kursusafviklingen
Projektet har
omkostninger til
evaluering. Der
budgetteres med
en ekstern
evaluator, der
anvender 180
timer á 700 kr =

200 timer
x 400 kr.
=

80.000 kr.

400 timer
x 500 kr.
=

200.000 kr.

5 x 80
timer X
300 kr. =

24.000 kr.

35.000 kr.
35.000 kr.

180 timer
á 700 kr.
=

126.000 kr.

9. Administration, revision,
drift (skal specificeres):

Projektet har
omkostninger til
administration,
svarende til 120
timer á 300 kr.

120 timer 36.000
á 300 kr =

Projektet har
85 timer á
omkostninger til
750 kr. =
revision. 85 timer
á 750 kr.
Projektet har
omkostninger til
almindelig
kontorhold –
svarende til
12.000 kr.

10. Andet:

12.000

Projektet har
120 timer
lønomkostninger
á 400 kr.
til
=
rekrutteringsopga
ven og
coachfunktionen.
Der anvendes 120
timer á 400 kr. til
rekruttering

48.000 kr.

Der anvendes 125 125 x 400
timer á 400 kr. til kr =
coach funktionen

50.000 kr.

I forbindelse med
den afsluttende
konference
budgetteres der
med køb af
konferencefacilite
ter på 45.000 kr.
ANSØGT BELØB I ALT:

63.750

45.000 kr.

994. 750,
Projektet
medfinansierer
8 % heraf,
svarende til
74.580 kr.
således at det
ansøgte
støttebeløb er:

920.170 kr.

3.551 mdl.

Projektets titel:
2015
(beløb i kr.)

2016
(beløb i kr.)

Fra
Evt.
Sundhedss Egenfina
tyrelsen
nsiering
Projektledelse/deltagelse (fordel på
indsatser):

77 857

25.000

0

0

239.420

0

Fra
Sundhed
sstyrelse
n

107 143

Evt.
Egenfinans
iering
30.000

80.000

Uddannelse, kurser,
konferencer o.lign.
19 580

Materialer og/eller
konkrete
værktøjer/metode:
10.000

25.000

26.000

100.000

12.000
20.000
4000

24.000
43.750
8.000
0

48 000

50 000
45 000

Rejser og transport
inkl. opholdsudgifter:

Serviceydelser,
herunder
konsulentbistand mv.:
Administration,
revision, drift (skal
specificeres):
Andet:, rekruttering
og coach, afsluttende
konference

I alt

456.857

25 000

463.313

49.580

