
SKICKAT 19.12.2019 10:25

Slutrapport

Namntecknare ULF MIKAEL GUSTAFSSON

Organisationens namn FINLANDS SVENSKA HANDIKAPPFÖRBUND

Organisationsnummer 4275

Objektnummer C 1331

Användningsändamål För att förbättra bemötande, kommunikation, säkerhet och assistans av utsatta personer med

funktionsnedsättningar (Mutual Trust 2016-2018)

Understödsår 2018-2019

1. Medarbetare

Medarbetare som deltagit i verksamheten
under de två senaste åren

Medarbetare deltog i verksamheten

Understödsår
Anställda
medarbetare,
personantal

Anställda
medarbetare,
årsverken

2018 1 46675,00

2019 1 21212,00

Tilläggsuppgifter

- FM Daniel Saarinen har fungerat som projektkoordinator för Mutual Trust.

- Värdet avser alla lönekostnader 

2. Frivilliga
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Frivilliga som varit med i verksamheten
under de två senaste åren

I verksamheten deltog frivilliga

Understödsår Aktiva frivilliga sammanlagt

2018 30

2019 1

Samtliga frivilliga sammanlagt

30 personer

Tilläggsuppgifter

- Personer med olika funktionshinder har deltagit som övningspersoner i de

olika räddningsövningarna och i utbildningar om hur man ska bemöta och

rädda funktionshindrade.

- Personerna har representerat sina respektive funktionshinderorganisationer

och på det sättet hjälpt med att bygga upp ett samarbete mellan

funktionshinderorganisationer, räddningsmyndigheter och trafikidkare.

3. Målgrupper

Nåddes målgruppen?

Alla målgrupper/i målgruppen samt nya målgrupper nåddes

Vilka faktorer inverkade på om
målgruppen/målgrupperna nåddes eller
inte kunde nås?
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Vilka faktorer inverkade på om målgruppen/målgrupperna nåddes? - Personer

med funktionsvariationer har aktivt deltagit i övningar, seminarier och

utbildningar. - Funktionshinderorganisationerna har utsett övninngs- och

kontaktpersoner som uppehållit kontakten mellan Mutual Trust och respektive

funktionshinderorganisation. - Trafikidkarna har varit aktiva i projektet:

gemensamma räddningsövningar, utbildningar mm. - Undervisningsmaterialet

om hur man räddar personer med funktionsvariationer (hittas på

www.mutualtrust.fi) blev lyckat. Det har spridits till

funktionshinderorganisationer, landets räddningsverk, avtalsbrandkårer,

polisinrättningar, trafikidkare mfl. - Undervisningsmaterialet har överlåtits till

SPEK (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland) för att

vidareutvecklas och spridas. Materialet är fortsättningsvis öppet för alla enligt

open source-principer. - Arbetet fortsätter: SPEK har grundat ett nätverk som

arbetar med vardagssäkerhet för personer med funktionsvarationer - Synlighet

på sociala medier, tidningar, TV och radio. - Synlighet på egna ocha andras

seminarier och evenemang: bl.a. inrikesministern närvarande och republikens

presidents hälsning på projektets slutseminarium. - Personliga kontakter

mellan olika funktionshindrade och bland personer inom

funktionshinderorganisationerna. *** *** *** Vilka faktorer inverkade på om

målgruppen/målgrupperna inte kunde nås? - Tidvis bristande kommunikation

inom projektet. - Projektet har haft en (1) anställd. Arbetsbördan tidvis tung. -

Tre år är för kort tid att skapa ett bestående räddnings- och

säkerhetssamarbete. - Projektet fick inte fortsatt finansiering och arbetet blev

på hälft. - Funktionshinderorganisationerna har fortfarande svårt att

samarbeta sinsemellan.

Antal personer som deltagit i den
understödda verksamheten under
rapporteringsåret 2018

Åldersfördelning: okänd

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt

Insamlad
information
eller en
uppskattning?

- 500 300 800
Uppskatt
ning

Antal personer som deltagit i den
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understödda verksamheten under
rapporteringsåret 2019

Åldersfördelning: okänd

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt

Insamlad
information
eller en
uppskattning?

- 70 50 120
Uppskatt
ning

4. Samarbetspartner

Samarbetspartner som deltagit i
verksamheten

I verksamheten deltog samarbetspartner

Centrala samarbetspartners

Annan

Gränsbevakningsväsendet

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

Helsingfors stads räddningsverk

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

Nödcentralsverket

Kommunikativt samarbete

Annan
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Sjöräddningssällskapet

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

Meriturva

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

SPEK

Kommunikativt samarbete

Annan

Ålands sjösäkerhetscentrum

Annat utbyte av expertkompetens

Annan

Viking Line

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

Tallink Silja

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

Rederiaktiebolaget Eckerö

Samarbete vid ordnande av evenemang

Annan

NorsöLine

Samarbete vid ordnande av evenemang

Organisation (får understöd från STEA)

AIVOVAMMALIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens
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Organisation (får understöd från STEA)

SELKÄYDINVAMMAISET AKSON RY

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

EPILEPSIALIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

INVALIDILIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens

Annan

Axxell Brusaby

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

KUUROJEN LIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

KUULOLIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

KEHITYSVAMMALIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO RY

Annat utbyte av expertkompetens

Annan
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Uudenmaan Cp-yhdistys - Nylands CP-förening

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

FÖRBUNDET DE UTVECKLINGSSTÖRDAS VÄL RF

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET RF

Annat utbyte av expertkompetens

Organisation (får understöd från STEA)

MAAHANMUUTTAJAVAMMAISTEN TUKIYHDISTYS RY

Annat utbyte av expertkompetens

Annan

Resqsafe Finland Oy

Annat utbyte av expertkompetens

Annan

VR

Samarbete vid ordnande av evenemang

Organisation (får understöd från STEA)

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA RY

Kommunikativt samarbete

5. Sammanfattning

Geografisk verksamhetsregion
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Riksomfattande

Har man under projektet utvecklat nya
verksamhetsmodeller eller -sätt i syfte att
uppnå målen eller nå målgrupperna?

Ja

Beskriv kort dess/deras innehåll

- Fysiska personer med funktionsvariationer deltar i räddnings- och

evakueringsövningar. Modellen har fungerat utmärkt och skapat ny förståelse

och kunskap för personer med funktionsvariationer.

- En räddningsguide hur man räddar personer med funktionsvariationer. Länk

till

guiden: https://sites.google.com/view/kaikkipelastetaan

Guiden är användbar för hela befolkningen.

- Guiden har skickats till Finlands alla funktionshinderorganisationer,

räddningsverk, polisinrättningar, Räddningsinstitutet, Polisyrkeshögskolan,

trafikidkare, m.fl.

- Guiden har delats på sociala medier t.ex. av Polisinrättningen i Inre Finland

som har 32 000 följare på Facebook. Guiden har även via räddningsverken

nått avtalsbrandkårerna runtom i Finland.

- Guiden har överlåtits till SPEK som kommer att vidareutveckla och sprida den

- med öppen källkod så att alla även i fortsättningen kan ta del av den och

anpassa den till eget bruk.

Har ni beskrivit de viktigaste
verksamhetsmodellerna/resultaten som
utvecklades under projektet i Innokylä?

Ja

Uppnåddes de uppsatta målen?

Överskreds

Vilka faktorer inverkade på att ni uppnådde
eller inte kunde uppnå de uppsatta målen?
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Vilka faktorer inverkade på att ni uppnådde

de uppsatta målen?

- Ett tiotal räddningsövningar med funktionshindrade övningsdeltagare

ordnades.

- Räddningsverken, Gränsbevakningen, tre rederier, VR och Finnair ordnade

räddningsövningarna. Detta samarbete möjliggjorde professionella

räddningsövningar, som inte hade varit möjliga med projektets STEA-

finansiering.

-Synlighet på sociala medier.

- Synlighet på egna och andras seminarier och evenemang.

- Ytterligare synlighet: Utlåtande av inrikesministern och republikens presidents

på projektets slutseminarium.

- Synlighet i tidningar, TV och radio.

- Personliga kontakter mellan olika funktionshindrade och bland personer inom

funktionshinderorganisationerna.

- Bra och positiv stämning.

*** *** ***

Vilka faktorer inverkade på att ni inte kunde uppnå de uppsatta målen?

- Tidvis bristande kommunikation inom projektet.

- Projektet fick inte fortsatt finansiering och arbetet blev på hälft.

- Funktionshinderorganisationerna har fortfarande svårt att samarbeta

sinsemellan.

Hur har ni samlat in information om
verksamheten från målgruppen,
medarbetare, volontärer och
samarbetspartner?

- Genom frågeformulär i både digital och pappersform.
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- Feedbacktillfällen i samband med räddningsövningarna.

- Personliga samtal med deltagare.

- Rapporter från de deltagande samarbetsparternas deltagare och befäl.

- Via sociala media.

Åstadkomna resultat och effekter i relation
till målen

Ursprungliga mål (ansökan 2015).

- Att förbättra bemötande, kommunikation, säkerhet och assistans av utsatta

personer med funktionsnedsättningar. Detta då personer med

myndighetsansvar utför sina dagliga rutiner eller råkar ut för extrema

situationer utanför våra tätorter både till lands och till sjöss.

Resultat och effekter

RESULTAT

- Ett 10-tal räddningsövningar med räddningsmyndigheter och trafikidkare

ordnades. I dessa deltog räddningspersonal, personal från trafikidkare (t.ex.

rederier, VR, Finnair) och funktionshindrade målpersoner.

- Ett 10-tal evenemang, utblidningar och semniarier där ämnet räddandet av

personer med funktionsvariationer tagits upp.

- Ett räddningsmaterial om hur man räddar personer med olika

funktionsvariationer skapades. Materialet presenterades på olika

skolningstillfällen, mässor, seminarier, etc. Materialet delades ut till landets

räddningsverk, polisinrättningar, avtalsbrandkårer och övriga inom

räddningsbranschen. Materialet delades även ut till

funktionshinderorganisationerna.

- Temat räddning av personer med funktionsvariationer fick stor synlighet inom

traditionell och social media. Temat fick även synlighet i riksdagen,

inrikesministeriet och kommenterades av republikens president.

EFFEKTER

- Räddningsmyndigheterna och trafikidkarna har fått en mycket bättre

möjlighet att hjälpa personer med funktionsvariationer i nödsituationer. De har
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också fått större förståelse för personer med funktionsvariationer. 

- Personer med funktionsvariationer har själva påverkat hur

räddningsövningarna sett ut, påverkat räddningsmaterialet hur man räddar

personer med funktionsvariationer. Övningspersonerna har varit aktiva

deltagare som påverkat positivt till att alla funktionshindrade kan känna sig

tryggare.

- Räddningsmaterialet om hur man räddar personer med funktionsvariationer

kommer att rädda liv. Materialet kan utnyttjas i undervisning, fortbildning och

övningar. Det är brukbart överallt i samhället. Materialet kommer att

vidareutvecklas och spridas av SPEK.

- Temat räddning av personer med funktionsvariationer har nu lyfts upp på

nationell nivå. SPEK fortsätter med ett nätverk som jobbar med dessa frågor.

Temat har lyfts upp i riksdagen, av inrikesministern och av republikens

president. 

- Allt detta kommer att leda till att fler funktionshindrade kan räddas i olika

nödsituationer.

Vad nytt lärde ni er under projektet?

- Samarbetet med räddningsmyndigheterna har fungerat utmärkt: det finns en

stor förståelse för att personer med funktionsvariationer är en riskgrupp i

nödsituationer.

- Det bästa sättet att lära sig att bemöta och rädda personer med

funktionsvariationer är att i praktiken öva på det.

- Ett intresse för säkerheten bland personer med funktionsvariationer finns.

- Samarbetet mellan de olika funktionshinderorganisationerna kunde fungera

bättre. Den STEA-finansierade verksamheten stöder inte samarbete. Många

organisationer är små.

- Bland beslutsfattare finns bristfällig information om hur stor gruppen personer

med funktionsvariationer är. Enligt WHO:s siffror ca 15 % av befolkningen.

- Hos STEA finns kanske inte den förståelse för hur stort Mutual Trust-

samarbete har varit, hur många som har påverkats av det och hur budgeten

de facto mångdubblats i och med övnings- och undervisningssamarbetet med

de olika samarbetsparterna.

- Många upplever att räddningsfrågor inte tas på allvar före en stor olycka med
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olycksoffer sker.

Etablering av den verksamhet som
utvecklats i projektet

- Räddningsguiden "Hur räddar jag personer med funktionsvariationer?" (Länk:

https://sites.google.com/view/kaikkipelastetaan) har delats till

funktionshinderorganisationer och Finlands alla räddningsverk och

polisinrättningar. Dessutom har det skickats till Räddningsinstitutet och

Polisyrkeshögskolan. Dessa kommer att använda materialet i sin utbildning.

Även trafikidkarna kommer att använda materialet i sina säkerhetsutbildningar-

och övningar.

- Räddningsguiden kommer att användas av funktionshinderorganisationerna i

säkerhetsfrågor.

- Eftersom Mutual Trust inte fick fortsatt finansiering kommer kommer SPEK att

fortsätta arbetet genom att vidareutveckla och sprida materialet. Dessutom har

de grundat ett nätverk som arbetar med vardagssäkerhet för personer med

funktionsvariationer.

6. Indikatorer

Indikator 2018 2019
Insamlad information
eller en uppskattning?

Antal utbildningar eller
seminarier

6 1 insamlad information

Antal personer som
deltagit i
utbildningarna/seminarier
na

300 100 uppskattning

Antal evenemang
(seminarier och
utbildningar borträknade)

2 0 insamlad information

Antal ordnade kamrat-
eller intressegrupper

0 0
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Hur många gånger
kamrat- och
intressegrupperna totalt
har samlats?

0 0

Antal personer som
deltagit i kamrat- eller
intressegrupper

0 0

Antal individuella klienter 0 0

Antal enskilda besökare i
lättillgänglig verksamhet

0 0

Antal besök i lättillgänglig
verksamhet

0 0

Den lättillgängliga
verksamhetens
öppettimmar per vecka

0 0

Antal enskilda besökare
på webbplatsen under
understödsåret

1820 2286 insamlad information

Totalt antal besökare på
webbplatsen under
understödsåret

1380 1980 insamlad information

Antal broschyrer och
skriftliga material som
delats ut

100 100 uppskattning

Antal träffar i medierna
om året

7 3 insamlad information

Organisationens egna
indikatorer

Följare på Facebook: 481, Instagram 60, Twitter 54 Inlägg på Facebook, 2018: 109 st. ,
2019: 31 st. Gilla-markeringar på Facebook (1.1.2018 - 29.3.2019): 474 st. Inläggens
genomsnittliga räckvidd på Facebook: 243 personer/inlägg.

Kontaktperson med ansvar för innehållet

Namn
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Daniel Saarinen

E-postadress

daniel.saarinen@outlook.com

Telefon

+358 40 560 0830

Slutrapport 14 (14)

Färdig 6046/2018:1

FINLANDS SVENSKA HANDIKAPPFÖRBUND / ULF MIKAEL

GUSTAFSSON
19.12.2019

Offentlig


