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UPPFÖLJNING AV BIDRAG
FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/
VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

Kommun/Landsting/Region

Rapport år

Erhållna medel

Stockholms län

2007

50.000

Grunduppgifter
Projektansvarig organisation
Namn

Organisationsnummer

Ghana Union i Stor Stockholm

802012 - 3173

Projektansvarig
Förnamn och efternamn

Micah Kissi
Utdelningsadress

Box 9077

Postnummer

Postort

171 09

Solna

Enhet/avdelning

Telefon (inkl. riktnr)

Fax

070 733 6341
E-postadress

Hemsida

info@ghanaunion.se

www.ghanaunion.se

Kontaktperson avseende denna rapportering
Förnamn och efternamn

Micah Kissi
E-postadress

Telefon (inkl. riktnr)

micah@ghanaunion.se

070 733 6341

Projektuppgifter
Projektnamn

Förebyggande av HIV/AIDS (STI)
Projektets löptid
Ange när projektet påbörjades och avslutades (ÅÅMM–ÅÅMM)

0701-0712
Projektledare
Förnamn och efternamn

Organisation

Suberu Salaam

Ghana Union i Stor Stockholm

Projektledarens adress (om annan än ovan)
Utdelningsadress
Postnummer

Postort

Enhet/avdelning

Telefon (inkl. riktnr)

E-postadress

Hemsida

Fax

073 939 4639

2007-12 PEE

suberu@bredband.net



Ekonomisk översikt
Total projekt/verksamhetsbudget

Totala medel från landstingets/regionens
statsbidrag

Förbrukade medel vid rapporteringstillfället OBS! Bifoga ekonomisk redovisning på bilaga1!

50.000

50.000

54.000

Ekonomiskt ansvarig
Förnamn och efternamn

Nurudeen Allotey

Organisation

Ghana Union i Stor Stockholm

E-postadress

Telefon (inkl. riktnr)

n_allotey@hotmail.com

0707 235 112

Redovisningsansvarig (exempelvis extern, intern eller förtroendevald revisor)
Förnamn och efternamn

Titel

Företag/enhet

Telefon (inkl. riktnr)

Kofi Sapathy

revisör

070 4537492

Fax

Beskrivning av projektet/verksamheten
1. Beskriv hur projektet/verksamheten har bidragit till att uppfylla målen i landstingets/kommunens övergripande hiv/STI-plan eller
motsvarande.

Verksamheten var att informera om förebyggande av HIV/Aids-STI och dela ut kondomer på våra aktiviteter har
bidragit till ökat kunskap om HIV/AIDS, andra sexuellt överförbara sjukdomar och kondom användning. De
troende inom ghaneser kan man nu tala om kondomer utan att känna sig generad som förr.

2. Målgrupper – Beskriv vilka målgrupper och/eller riskutsatta grupper som har nåtts av aktiviteterna.

Målgrupper var främst föreningens medlemmar och deras bekantskapskrets, trossamfund inom ghaneser och
personer med afrikanskt ursprung bosatta i Stockholms län måtts av aktiviteterna. Den utsatta grupper som
vägrade att delta i våra aktiviteter/ fester fick de hembesök i små grupp för dialog och material.



3. Projektmål – Vilka mål har projektet/verksamheten uppnått under projekttiden?

Projektet har ökat kunskapen om hiv/aids-STI och hur det är att leva med sjukdomen och en minskning av
oskyddat sex och att minimera antalet oönskade graviditeter.

4. Aktiviteter – Beskriv de aktiviteter som har genomförts för att uppnå ovanstående mål.

Aktiviteter under året
1. Hembesök till familjer och deras bekanter med information om HIV materiell och kondomer. Ibland visade vi
kort video film om epidemin. Under året gjorde vi 18 hembesök och nåt cirka 190 personer.
2. Telefonmottagning och kontakter för råd (60 ca personer)
3. Information och video visning om förebyggande på 4 Föreningsmöten (130 personer)
4. Seminarium o fest på kvinnodag i sept. där Karin Fransson från RFSU och Victoria Kawese talade (160 pers)
5. 3 Informationsmöte med trossamfund inom ghaneser (kristna o muslim) Vi hade olika religiösa ledare till
diskussion, till exempel, Imam och präster. Syftet var att samarbeta i förebyggande av STI-sjukdomar (60 pers)
6. Ghana Unions barn och ungdomsdag med AFRIS i juni på Eggeby Gård (närvaro 190)
7. Ghanas 50 års Självständighetsdag i mars (närvaro 240)
8. Kulturdag med uppträdande av olika etniska grupper i juni dit Olle Waller var med (närvaro 270)
9. Modevisning för barn och ungdomar i november (närvaro 160)
10. Julträff i december och firade jul tillsammans (närvaro 220)
Vi delade ut kondomer och uppmuntrade deltagarna att ha ett nytt kondom i fikan samt testa sig för
könssjukdomar, att testa sig är gratis! Alla materiella och kondomer hämtade från LAFA (Olle Waller)

5. Måluppfyllelse – Ange indikatorer på aktiviteternas måluppfyllelse (exempel på indikatorer kan vara andel utbildade lärare i kommunen, antal studenter som nåtts av preventionsinsatser, antal träffar på hemsidan etc.).

Förfrågningar från deltagarna på våra aktiviteter visade förminskning av oskyddat sex för att förebygga
förekomsten av klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt minskning av oönskade graviditeter
bland ghaneser som var måluppfyllese.
Det är lyssande att inom ghaneser trossamfundet kan man ta emot kondom även diskutera förebyggande av
HIV/AIDS och användning av kondom.
Vi också mätade måluppfyllelsen på interessen av kondomer av deltagarna på vår seminarier, hembesök och
fester som nåde 1900 ca personer.



6. Kvalitativa resultat – Beskriv på vilket sätt projektet/verksamheten har påverkat målgruppen.

Ökad kunskap om HIV/Aids-STI bland målgruppen.
Ökad kondomanvändning.
Tillämpning av säker sex.
Minskning av nysmittade samt oönskad graviditeter

7. Uppföljning/utvärdering – Hur har projektet följts upp och/eller utvärderats?

Utvärdering baserades på:
1) antal personer/familjer vi gjode hembesök hos under projekttiden.
2) antal personer som deltog i våra fester.
3) antal personer som kom till föreningsmöten.
och svaren till frågorna på enkätformulären vilka besvarade av målgruppen.
Frågorna handlade om, om de använde kondom över huvud taget, hur ofta och varför inte.
En del undrade om storleken på kondom och om det spricker men var nöjda med alla svarsom de fick.

8. Avvikelser – Beskriv avvikelser från projektplanen.

Att prata om sex med trossamfundet på möten var känsligt och svårt därför ändrade vi planen och besökte de
hemma i stället. Vi många gånger började att prata om ungdomsgäng och våld i samhället och sedan
förebyggande arbete mot HIV/AIDS-STI. Taktiken fungerade till högre närvaro och bättre dialog på möten med
gratis tilltugg och dryck som vi stod för.



9. Viktiga erfarenheter och/eller problem.

Tyvärr deltog få människor (Afrikaner /ghaneser) i seminarier om HIV/Aids-STI. När vi kopplade förebyggande
arbetet/information, utdelning av kondomer och broschyrer ihop med fester. Då kom både ghaneser, afrikaner,
svenskar och folk från andra länder dit för att umgås med varandra och ha roligt då fick vi igång förebyggande
arbetet med information och materiel.
Ett annat problem var hur vi skulle bemöta de trossamfund inom ghaneser men nu är det löst.

Samarbete
Samarbetar projektet/verksamheten med andra aktörer?		

✘

Ja		

Nej

Om JA, vilka samarbetsparter har varit involverade och vilka har deras respektive roll varit?

Vi samarbetade med AFRIS och Lafa.
Allt materiel om Hiv/Aids och kondomer som vi gav ut på våra aktiviteter fick vi från LFA (Olle Waller).
Fyra medlemmar jobbar inom Afris sedan många år och redan har erfarenheter om förebyggande insatser.
Medlemmarna är Suberu Salaam, George Adu Boahene, Grace Mahama och Zinab Suberu

Anser ni att samarbetet har bidragit till att uppfylla projektets mål, ange 1–5 (1 = Nej, inte alls och 5 = Ja, fullt ut)?
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Bilagor
Med denna ansökan ska följande bifogas:
Ekonomisk redovisning

Bilaga nr:	1

Ideella organisationer bör bifoga aktuella stadgar, verksamhetsberättelse, årsbokslut/årsredovisning, senaste årsmötesprotokoll,
verksamhetsplan samt andra dokument av vikt.
Bilaga nr:
Bilaga nr:
Bilaga nr:
Bilaga nr:
Bilaga nr:
Bilaga nr:

Underskrifter
Underskrift projektansvarig

Befattning

Namnförtydligande

Telefon (inkl. riktnr)

Micah Kissi

070 733 6341

Ordförande

E-postadress

micah@ghanaunion.se
Underskrift projektledare

Befattning

Namnförtydligande

Telefon (inkl. riktnr)

Suberu Salaam

073 939 4639

projektledare

E-postadress

suberu@bredband.net
Underskrift ekonomiskt ansvarig

Befattning

Namnförtydligande

Telefon (inkl. riktnr)

Nurudeen Allotey

0707 235 112

Kassör

E-postadress

n_allotey@hotmail.com

Blanketten är framtagen av Socialstyrelsen som stöd för den regionala förebyggande hiv/STI-samordningen.



Bilaga 1
EKONOMISK REDOVISNING AV BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE
HIV/STI-PROJEKT/VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ
INTÄKTER

UTFALL

Ekonomiskt bidrag från landstingets/regionens statsbidrag

50.000 kr

Ekonomiskt stöd från andra (ange myndighet, stiftelse, förening eller dylikt)

ANDRA INTÄKTER
Ekonomiskt stöd från den egna organisationen

4.000 kr

Projektintäkter (anmälningsavgift, försäljning etc.)
Lönebidrag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER/INVESTERINGAR

54.000 kr

BUDGET

UTFALL

AVVIKELSE

Personalkostnader inkl. sociala avgifter m.m. Redovisa tjänstgöringsgrader/funktioner och vilka poster redovisningen baseras på (projektanställda,
anställda inom projektansvarig organisation eller den egna arbetsgivaren,
arvode till extern personal)

Aktivitetskostnader (beskriv kortfattat vad dessa har bestått av)

Ersättning resor

8.000 kr

5.000 kr

24.000 kr

14.000 kr

10.000 kr

12.000 kr

10.000 kr

10.000 kr

kvinnokonferenser

7.000 kr

9.000 kr

telefonkontakter

5.000 kr

4.000 kr

54.000 kr

54.000 kr

Hälsoinformation o hembesök
Lokalkostnader (beskriv typ av lokal, vad lokalen har använts till etc.)

Rinkeby Folkets hus, Nybohovsskolan Eggeby Gård
Bargamossen till möten och aktiviteter

2.000 kr

Administrationskostnader (material, tryckkostnader m.m.)

tryckkostnader, pennor, papper, affisch o affischering osv

Övriga kostnader

2.000 kr

Investeringar (större inköp såsom datorer, möbler etc.)

SUMMA KOSTNADER/INVESTERINGAR

4.000 kr


Avvikelser
Kommentera väsentliga avvikelser från budget

Kostnader för kvinnokonferensen och lokalhyran blev mer än vad vi hade räknat med. Avvikelser från budgeten
blev 4000 kr.
Vi jusrerade och minskade kostnader för resor ersättning, hälsoinformation och hembesök samt telefonkontakter
för att kunna genomföra projektet enligt budgeten.

Kommentera eventuella ej slutredovisade medel



