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Tema: Hälsa
Bättre hälsa för unga romer
Ivan berättar om hur Vorta Drom har jobbat i projektet Bättre hälsa för unga romer.
Föräldrarna såg ett behov av att jobba med barnens hälsa, träning, kost och skolgång och genom
Vorta Drom inledde de ett samarbete med socialförvaltningen, Region Skåne och Skåneidrotten. De
har sedan satt upp ett schema med regelbunden träning, träffat kostrådgivare, samarbetat med
lasarettets plusteam och haft gemensamma matlagningsgrupper.
Det har gått jättebra. Barnen rör sig mer, äter bättre, mår bättre och har högre närvaro i skolan.
Erfarenheten visar dock att det är lätt att falla tillbaka under sommar och andra skollov. Det gäller att
följa upp träningen med fasta rutiner och god kosthållning.
Eftermiddagsskola och IOP-avtal
En utveckling av projektet blev att starta en sommarskola för att barnen ska komma ikapp i
skolarbetet, bland annat på grund av hög frånvaro. Detta ledde så småningom till ett IOP-avtal med
socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen, där tre romska ungdomsledare har anställts
för att hålla i en eftermiddagsskola. I projektet ingår 15 barn, som följs upp kontinuerligt. Frånvaron
har sjunkit drastiskt, från 50 till 15 procent.
Eftermiddagsskolan är dock öppen för alla och det är ett tjugotal barn, från förskoleklass till nionde
klass, som är med regelbundet och några som kommer efter behov, även de som inte är romer.
Ett problem har varit att hitta fasta lokaler för verksamheterna. Nu har de tillgång till ett gym och
fritidslokal på Norreheds kompetenscenter (arbetsmarknadsförvaltningen).

Do Drom – en väg in på arbetsmarknaden
Nästa del är att ta tag i föräldrarnas sysselsättning. Det har visat sig att det går sämre för de barn som
har föräldrar som går på försörjningsstöd. Genom projektet Po Drom ska de få stöttning av två
romska handledare att komma ut på arbetsmarknaden. Just nu är det 15 deltagare i projektet, varav
8 inte har gått ut grundskolan.
Spridning
Nu vill Vorta Drom sprida sitt arbete till andra, både romska organisationer och andra grupper med
samma behov av att ta tag i sin hälsa.
Bosse ser många möjligheter till kopplingar för fritidsaktiviteter och träning med G7 och Ria.
Fritidsbank
Den kommande Fritidsbanken, där du ska kunna låna träningskläder och utrustning, kan också bidra
till att fler kan prova på olika träningsformer. Fritidsbanken ska också vara ett sätt att nätverka
mellan idrottsrörelsen och grupper som inte har en naturlig ingång till idrottsföreningarna och i
förlängningen ett sätt att låna in kompetenser: tränare, ledare, volontärer och personer med språklig
och kulturell kompetens, eller kunskap om vissa diagnoser.
Eftermiddagen den 2 mars ska vi göra ett studiebesök på den nystartade Fritidsbanken i Eslöv. Om du
vill följa med ska du anmäla dig till Allan
Lokal idrott
- Hur kan man få reda på vilka idrottsaktiviteter som finns lokalt där du bor?
En del information finns att hitta på helsingborg.se > Uppleva och göra:
http://www.helsingborg.se/startsida/uppleva-och-gora/
Det framgår dock inte på ett samlat sätt vilka idrottsaktiviteter som äger rum i vilken stadsdel/by. Här
kan kanske Fritidsbanken, tillsammans med Fritid Helsingborg, göra en insats?

Allmänna frågor
Personlig representant
Anki Sörensen har börjar som praktikant som personlig representant hos G7. Hon ska följa med som
stöd för brukare i möten med socialtjänsten och andra myndigheter, men även kunna vara ett stöd i
andra vardagsärenden.
-

Personlig representant borde finnas för alla frågor och informationen bör finnas på
kontaktcenter.
Kan vi ge Kontaktcenter ett formellt uppdrag att informera om vilka brukarföreningar som
finns och vad de kan hjälpa till med.
Ivan får ofta kontakt med medlemmar som fått brev från en myndighet och inte vet hur de
ska göra.
Hur skiljer det sig från personligt ombud?
o Personligt ombud jobbar mer med specifika individer med särskilda diagnoser.

CurioCity Mashup
Helsingborgs stad arrangerar Chefsdagar/”CurioCity Mashup” på Helsingborgs arena 1-2 juni. Syftet
är att sprida goda exempel till ledare i offentlig förvaltning från hela landet.
Vi kommer att ha en presentation om tjänsteinnovation och brukardelaktighet på 25 minuter från
stora scenen. Utvecklingschefen Kalle Pettersson håller i detta, tillsammans med ett par
brukarutvecklare.
I samband med detta kommer staden också att arrangera en mässa i B-hallen, med olika teman. Vi är
inbjudna att medverka i en monter under ”Tjänsteinnovation genom involvering” för att presentera
vårt arbete med brukardelaktighet. Hur lägger vi upp detta?
-

Kan vi återanvända filminspelningen från Kvalitetsmässan 2015?
En idé är att du ska kunna ställa ”vanliga frågor” till våra brukarutvecklare.

Vi kommer även att delta under temat ”digitalisering”.
Förslag och tankar om detta kan du ta med David.
Stöd till föräldrar med placerade barn
Vi ska starta upp en grupp med föräldrar med egen erfarenhet av att ha placerade barn och
socialsekreterare som i sin tur ska kartlägga vad socialförvaltningen kan göra för att ge bättre stöd åt
föräldrar med placerade barn. Är du intresserad, eller känner någon annan som kan vara intressant
för gruppen, kan du kontakta Anne.
Maskrosbarn
Socialförvaltningen vill börja samarbeta med Maskrosbarn, för att komma igång med ett
delaktighetsarbete för ungdomar i kontakt med socialtjänsten. Maskrosbarn är en organisation av
och för personer som har vuxit upp med föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk.
Vi har haft ett första möte och en testworkshop med några ungdomar från Villan. Nästa steg är en
större workshop i mars, som förhoppningsvis ska leda fram till några prioriterade utvecklingsprojekt.
Medskapade tjänster
Arbetsgruppen för medskapade tjänster har gjort ett rollspel mellan brukare och socialsekreterare
om hur du bemöts av socialtjänsten när du söker hjälp för psykisk ohälsa.
Hur kan man förse brukare med information innan möten med socialtjänsten, så att du vet vad som
ska hända? Gruppen har bland annat pratat om film och personliga representanter.
Frukostmingel om digitalisering
Den 7 mars anordnar Campus Helsingborg, stadens FoU-enhet (forskning och utveckling) och
socialförvaltningen ett frukostmingel om digitalisering i socialtjänsten på Campus/Mindpark
(Bredgatan). Förmiddagen är gratis, men platserna begränsade. Den som är intresserad av att komma
kan anmäla sig här: https://oppnasoc.helsingborg.se/inbjudan-till-frukostmingel-om-digitalisering-avsocialtjansten-7-mars/
Det pågår ett projekt som kommer att titta på om det finns intresse bland de som kallas till
socialförvaltningens mottagning på grund av LOB (lagen om omhändertagande av berusade) och

bland dem som är placerade på annan ort att ta kontakt via digitala kanaler i stället för ett fysiskt
besök. Går det att koppla ihop med medskapade tjänster?
-

Det är bra att samköra frågor för barn och vuxna, så att vi inte bygger upp två parallella
system för brukardelaktighet.

