Klubbnamn
Rotary Malmö-Öresund
Projekt
Rotary Moment-22 – från utanförskap till egenmakt
Fokusområde
Utbildning
Mödrar och barn
Övrigt: FN globale mål: No 2 Ingen Hunger
Projektbeskrivning (Story)
1) Projektet och dess syfte
Projektet tar sin utgångspunkt i Hyllie Kyrkas Diakonis verksamhet Moment22 (konsten att välja fel oavsett vilka lösningar man väljer) – vilket är en
kontroversiell icke ovanlig utgångspunkt för att möjliggöra hjälp.
Syftet är att hjälpa dels generellt, dels enstaka individer att få fotfäste i
”vanliga” samhället.
2) Projekttid
Projektet planeras flerårigt i syfte att kunna hjälpa på lång sikt med hjälpen till
enskilda individer och även ur ett bredare perspektiv.
3) Metoden för genomförandet
Projektet består av två delar:
1) Ena delen är att bidra till att skapa ett underlag för att kunna hjälpa i bred
mening med basala livsnödvändigheter: mat, gemenskap, stöd i utbildning
och hjälp att orientera sig och integrera sig i svenska samhället.
2) Andra delen går ut på att hjälpa enskilda individer genom ett längre
fokuserat förlopp.
4) Mätbara mål för projektet.
Hur mycket mat som samlats in? Hur många familjer/individer som har fått
hjälp? Kursaktiviteter? Hur det går (kvalitativt) för den enskilda individen och
även för projektet i bredare mening. Språkkunskaper mäts löpande
5) Hur kommer projektet att utvärderas och följas upp?
Projektet kommer att ta in Diakonassistent Leif Isie i Styrgruppen så hjälpen
styrs efter aktuella behov, där också Corona pandemin spelar in.
Utvärdering och månads uppföljning i styrgruppen.
Kontinuerlig statistik dokumenteras.
Hur många av projekt Moment 22 aktiviteter har kunnat genomföras under
Corona pandemin?
Vad har vår klubb bidragit med och hur många familjer har fått hjälp?
Vilken hjälp har enskilda personer fått, och på vilket sätt har det påverkad
deras livssituation?

6) Hur kommer ni att marknadsföra projektet och därmed Rotary?
På Svenska kyrkans verksamhet Moment 22 kommer vi i Rotary MalmöÖresund att synas som sponsor, också på deras projektbil med logo och text.
På klubbens hemsida och löpande under distriktets aktiviteter syns vi.
När klubben aktivt hjälper till, bär klubbens medlemmar profil kläder med
Rotary emblemet.
Finansiering
Rotary Malmö-Öresund bidrag med minimum: SEK 40,000,00
Rotary Distrikt 2390 bidrag: Ca.

SEK 13,500,00

Läs mer
Se klubbens hemsida www.malmo-oresund.rotary2390.se

Kontaktpersoner
Projektansvarig:

Jette Rönne

E-post och tfn:

jetteronne@me.com 072 - 72 72 492

