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1. Bakgrund och behov
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder grundades år 2010 för att skapa en gemensam
struktur i det finlandssvenska handikappfältet. Utöver denna struktur är det även viktigt att

identifiera de grupper som inte är organiserade inom det finlandsvenska handikappfältet. Projektet
Samarbete mellan minoriteten inom minoriteten (MiM) har som målsättning att skapa ett nätverk och

en struktur inom den finlandsvenska sociala sektorn. Genom att skapa ett nätverk och erbjuda en reell

plattform för samarbete för aktörer i Svenskfinland, får de bättre tillgång till information och
intressebevakning samt möjlighet till nya samarbetsformer.

Det svenskspråkiga handikappfältet är heterogent och det kan vara svårt att organisera service och

tjänster för ett osammanhängande fält. Organisationen av service varierar från ort till ort och den
service som ordnas för majoriteten är inte alltid lämplig för de svenskspråkiga. Genom att skapa ett

nätverk får projektets målgrupp tillgång till information och stöd samt till de tjänster som SAMS
erbjuder så som juridiska tjänster och stödpersonsverksamheten.

Ett nätverk är ett sätt att organisera verksamhet och består av personer eller organisationer som har

ett gemensamt mål. Ett nätverk fungerar horisontalt utan en hierarkisk uppbyggnad och behöver inte
ha en ledare, men måste ändå ha en koordinator. Via nätverkssamarbete kan resurser från olika

instanser kombineras och kommunikationen mellan olika aktörer få en plattform. Det nätverk som

SAMS grundar inom projektet MiM kommer att fungera som bas för SAMS fortsatta regionala
verksamhet.

2. Målsättningar och målgrupp
MiM är riktat både till SAMS medlemsorganisationer, finsk- och tvåspråkiga handikapporganisationer
med behov av service på svenska samt till enskilda personer med funktionsnedsättning och deras
anhöriga.

Projektets målsättning är att skapa ett nätverk och en struktur av aktörer som verkar för och av
personer med funktionsnedsättning. Målet är även att nå de svenskspråkiga medlemmarna i finska

förbund som har behov av service på svenska. Projektet riktar sig också till förbund eller
organisationer med behov av service på svenska. Inom projektet görs en kartläggning av vilka

konkreta behov som finns på fältet och de olika aktörerna identifieras. Via projektet ges en plattform
för samarbete för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter
Projektet samarbetar med SAMS medlemsförbund Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Förbundet

Finlands Svenska Synskadade, Psykosociala förbundet och Svenska hörselförbundet. Utöver dessa är

projektets samarbetsparter Finlands Svenska Handikappförbund och de mindre handikappföreningar
som förbundet representerar, stora och medelstora finsk- och tvåspråkiga handikappförbund samt

enskilda personer som är aktiva inom handikappfältet. Projektet kan även inleda sammarbete med

andra aktörer så som Luckan, Folkhälsan, Kårkulla samkommun, Folktinget (Svenska Finlands
folkting) och Ab Det finlandsvenska kompetenscentret.

4. Projektets resultat och effekter
Projektet utvärderas kontinuerligt. De direkta resultaten utvärderas i slutet av projekttiden genom en
enkät och genom att intervjua några fokusgrupper. Projektets effekter kan utvärderas ingående först

efter projekttidens slut och mäts genom att se hur bra SAMS har kunnat integrera projektets
målsättningar i sin verksamhet. Under projektets sista år utarbetas en plan för implementeringen av
projektresultaten. Som resultat av projektet upprättas ett fungerande nätverk i Svenskfinland, det

produceras en projektrapport, broschyrer och infomaterial om tillgänglig kommunikation. Projektet

bidrar även till att SAMS kan upprätta en databas över svenskspråkiga föreläsare på handikappfältet.

5. Verksamhet och tidsplan
Projektet har finansiering från Penningautomatföreningen (RAY) för åren 2012-2014. Under
projektets

första

år

rekryteras

personal

och

verksamheten

planeras.

En

del

av

planeringsverksamheten är att upprätta ett kontaktregister över personer och föreningar som kan ha
nytta av projektets verksamhet. Den regionala verksamheten inleds i Nyland, Åboland och

Österbotten. Information om projektet sprids också via olika seminarier och projektets jultillställning
i december.

År 2013 inleds med ett frukostseminarium för verksamhetsledare från tvåspråkiga handikappförbund

och från SAMS medlemsförbund, där vi informerar om projektet och SAMS. Under året ordnar
projektet regionala träffar på nya orter och uppföljare till de träffar som ordnats under år 2012. Via de

regionala träffarna kommer vi att anlita regionala kontaktpersoner som hjälper oss att forma ett

nätverk i Svenskfinland. Kontaktpersonerna blir SAMS ambassadörer i regionerna och framtida
sammankallare för regionala träffar inom projektet. Under år 2013 ordnar projektet även 1-2
seminarier (Helsingfors och Vasa) kring ett tema. Projektet ordnar även en tillställning om tillgänglig

kommunikation och på basen av tillställningens upplägg utarbetas instruktioner för hur
organisationer kan informera och hålla presentationer tillgängligt.

År 2014 fortätter vi att etablera den regionala verksamheten via våra regionala kontaktpersoner och
via regionala träffar. När den regionala verksamheten är mer etablerad, har vi möjlighet att börja göra
intressebevakning i regionerna. Under projektets sista år börjar vi köra ner verksamheten och göra

projektverksamheten en del av SAMS ordinarieverksamhet i regionerna. Finansiering för den fortsatta

verksamheten planeras och medel ansöks under år 2014. Det utarbetas en plan för hur verksamheten

ska integreras i SAMS ordinarieverksamhet och vem som ska ansvara för verksamheten inom SAMS.
Under år 2014 ordnas ett avslutande seminarium kring projektets resultat och nätverkssamarbete. En
enkätundersökning över projektresultaten genomförs år 2014.

En stor del av projektverksamheten är att bygga ett kontaktnätverk och att dokumentera all

verksamhet. Via dokumentering under projektets gång blir den slutgiltiga projektrapporten
ändamålsenlig och kan användas som basdokument för framtida projekt och verksamhet.

6. Organisation och finansiering
Projektet MiM leds av en projektkoordinator och inom projektet arbetar en informatör. Dessa två
projektanställda driver projektet på dagligbasis och utvärderar kontinuerligt projektets framgång

genom veckovisa möten. För enkätundersökningar och specifika arbetsuppgifter kan projektet

anställa en högskolepraktikant som får handledning av projektkoordinatorn. Under projektets gång
utreds möjligheten för positiv särbehandling i praktikantrekrytering, vilket möjliggör att projektet
kan erbjuda praktikplatser åt studerande med funktionsnedsättning.

Projektet har en styrgrupp som drar upp riktlinjer för projektet och stöder projektkoordinatorns
arbete. I Styrgruppen finns representanter från SAMS styrelse, från olika svensk- eller tvåspråkiga

handikappförbund som projektet samarbetar med och eventuella andra aktörer. I styrgruppens
sammansättning är det viktigt att den regionala spridningen syns, eftersom projektet är
riksomfattande.

Projektet finansieras med hjälp av projektstöd från Penningautomatföreningen (RAY). Projektet har

finansiering för åren 2012-2014. Finansieringen används på projektpersonalens lönekostander,

resekostnader både för personalen och styrgruppsmedlemmarna, kostnader för regionala träffar,

ordnande av seminarier och eventuella mötesarvoden och resekostander för regionala
kontaktpersoner som projektet anlitar.

7. Information och kommunikation
Informationsspridning är ett viktigt verktyg för att uppnå projektmålsättningarna. Genom en klar och
professionell informationsspridning kan

projektet

medverka

till att

det

finlandssvenska

handikappfältet får bättre förutsättningar för samarbete och gemensam intressebevakning. Under
projektets gång satsas på professionellt visuellt material och tillgänglig informationsspridning.

Projektet informerar om verksamheten både till SAMS medlemsorganisationer samt till

samarbetsorganisationer och enskilda personer som projektet kommer i kontakt med. Projektet

informerar via SAMS hemsida, via SAMS månadsbrev, e-postlistor, Facebook och på olika mässor och
seminarier.

8. Utvärdering av projektet och projektrapport
Projektet utvärderas kontinuerligt via projektpersonalens veckomöten. Projektkoordinatorn bildar

även en utvärderinggrupp med personer i samma situation där projektarbetarna gemensamt kan
diskutera projektens framgång. Projektet utvärderas av styrgruppen på för detta avseende

sammankallat möte/temadag som ordnas år 2013 och 2014. Dessutom utser projektet en
utvärderingsgrupp bestående av några sakkunniga som utvärderar projektet. Under projektets gång

dokumenteras all verksamhet med hjälp av protokoll, rapporter och anteckningar. Utöver dessa
rapporteras det årligen till RAY.

Den slutliga projektrapporten utarbetas utgående från dessa

dokument. I slutrapporteringen reflekteras även över projektfunktionernas fortsättning efter år 2014
och planen för den fortsatta verksamheten presenteras.

