Grepp om livet –
understödsprogram för livskompetens för
äldre
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Grepp om livet – grundläggande
utgångspunkter
• Avsikten med understödsprogrammet Grepp om livet är att stöda
äldre som bor kvar hemma och öka deras delaktighet.
• Målgruppen för de projekt som väljs ut till programmet är äldre som
befinner sig i svåra livssituationer till exempel på grund av sjukdom
eller ekonomiska trångmål.
• Målet med understödsprogrammet är att
• hitta nya verksamhetssätt som stöder äldre som bor kvar hemma
och förstärker deras delaktighet
• beprövade verksamhetsmodeller sprids till områden där man inte
tidigare har gjort organisationsarbete kring temat
• i projekten hittas människor som är i behov av hjälp eller stöd och
som inte tidigare har deltagit i organisationsverksamhet eller som
man inte tidigare har nått
• inbördes samarbete mellan de olika projekten i
understödsprogrammet bidrar till projektens resultat och
förstärker den hjälp och det stöd som målgrupperna får
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Att nå målgruppen i
understödsprogrammet Grepp om livet
Vid valet av projekt till understödsprogrammet Grepp om livet fästs
uppmärksamhet vid hur
• man i projekten når de människor som inte tidigare har deltagit i
organisationsverksamhet eller som man inte tidigare har nått
• till exempel med hjälp av uppsökande verksamhet
• man ämnar utnyttja samarbetspartnerskapen i syfte att hitta
människor eller bygga upp servicestigar
• man till exempel genom hemservice, bostadsväsendet,
disponentbyråer eller församlingar kan nå människor som man
tidigare inte har nått och bygga upp kundstigar som stöd för dem
• man i projekten når ut till nya målgrupper
• man till exempel med hjälp av partnerorganisationer kan hitta
sådana målgrupper som tidigare har varit utmanande att nå. På
så sätt kan man också ta tillvara partnerorganisationens
kunnande i projektet.
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Konkreta verksamhetsexempel
Med projekten kan man till exempel
• förstärka sociala kontakter, vilket minskar ensamhet och otrygghet
• skapa verksamhet i bostadsområden eller bostadsaktiebolagens
gemensamma lokaler (t.ex. genom pop up-evenemang eller
motion)
• genomföra uppsökande arbete, bygga upp kundstigar eller
skräddarsy lösningar för olika ekonomiska situationer,
livssituationer eller för boende
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Ansökning till understödsprogrammet
Grepp om livet
• Till understödsprogrammet Grepp om livet väljs nya projekt som i regel
pågår i tre och ett halvt år för åren 2018–2021.
• I den särskilda ansökan som avslutas den 3 april 2018 ansöker man om
understöd för 2018. Projekten kan inledas i juli–augusti efter
understödsbeslutet. Till understödsprogrammet tas inte nya projekt med
under de kommande åren.
• I projekten som väljs ut till programmet kan man utveckla ny eller sprida
befintlig god praxis eller befintliga verksamhetsmodeller.
• Cirka 20–25 projekt och ett koordineringsprojekt väljs ut till programmet
på basis av de inlämnade ansökningarna.
• När ansökningarna bedöms tillämpas STEA:s allmänna
bedömningskriterier. Dessutom bedömer man hur väl projektet lämpar
sig för helheten av programprojekt.
• Till programmet allokeras under 2018 cirka 2,5 miljoner euro i
statsunderstöd och under hela programperioden totalt cirka 17,5 miljoner
euro.
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Förutsättningar för programprojekt
och koordineringsprojektet
• Av projekten förutsätts medverkan i nätverkets verksamhet och att
ta vara på den egna kompetensen vid utvecklingen av
programmet.
• Koordineringsprojektet hjälper till med intern nätverksbildning och
interaktion och rapporterar om programmets verksamhet, resultat
och effekter till intressentgrupperna
• Koordineringsprojektet stöder de enskilda projekten genom
rådgivning, handledning och utbildningar.
• Koordineringsprojektet ska också omfatta utvärdering som mäter
nyttan på programnivån och individnivån. Dessutom kan
koordineringsprojektet omfatta forskning.
• Det förutsätts att koordineringsorganisationen har en tillräckligt
stark struktur och kompetens för att stöda nätverket, samt
kännedom om understödsprogrammets substansområde.
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