Prosjektplan – program for folkehelse

Program for
folkehelse i
kommunane

Prosjektplan for programkommune

Kommune

Skriv kommunenamn her

Frist 15. november 2019

Innsatsområde
Sogn og Fjordane fylkeskommune sin søknad
til Helsedirektoratet har tematisk innretning
med organisering for samordning, og/eller
innsats i eitt eller fleire av dei områda
modellen skisserer.

Kryss av kva innsatsområde som prosjektet
rettar seg mot.

☐ Organisering, samordning og samhandling
☐ Oppvekst
☐ Arbeid
☐ Fritid
☐ Heim
☐ Helse

Målgruppe for tiltak
Kryss av på målgruppe/-er prosjektet er tenkt
for.

Arena
Kryss av kva slags arena/-er prosjektet er
tenkt for.

☐ Organisering
☐ Barn i barnehagealder
☐ Barn i grunnskulealder (1-7. klasse)
☐Ungdom i ungdomsskulealder
☐ Ungdom i vidaregåande skulealder
☐ Unge vaksne
☐Føresette/foreldre
☐ Vaksne
☐ Tilsette i kommunen
☐ Frivillig sektor
☐ Andre:
☐ Familie
☐ Barnehage
☐ Grunnskule
☐ Ungdomsskule
☐ Vidaregåande skule
☐ Nærmiljø
☐ Fritidsarenaer
☐ Førebyggjande helsetenester
☐ Anna:
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Forankring
Kryss av om programarbeidet er forankra i
politiske og/eller administrative vedtak i
kommunen

☐ Politisk
☐ Administrativt

Oversiktsarbeid og utgangspunkt for
val av område/tema
Skildre samanheng mellom tiltak og
forventningar til resultat.
•

Kva lokale utfordringar/ressursar
har påverka val av
innsatsområde/tiltaket?

Prosjektleiar og kontaktperson

Namn:
Adresse.:
Telefon:
E-post:

Målsetting for tiltaket

Overordna mål:

Skildre overordna mål, resultat- og effektmål i
prosjektet.

•

Kva ønskjer de å oppnå?

Resultatmål:

Effektmål:

Problemstillingar
•

Kva for problemstillingar er sentrale i
prosjektet?

Problemstilling/hypotese 1:

Problemstilling/hypotese 2:

Problemstilling/hypotese 3:
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Aktivitetar i tiltaket
Skildre korleis prosjekt skal gjennomførast og
kva tiltak som er planlagt.

•

Kva skal gjerast for å nå måla for
tiltaket?

•

Nemn faglege metodar som nyttast
dersom det er aktuelt.

Forankring i forsking
•
•

Kva er den faglege grunngjevinga for
val av tiltak?
Kva ny kunnskap og erfaringar skal
prosjektet prøve å skaffe?

Innovasjon
Skildre det innovative ved prosjektet, til dømes
arbeidsmåtar, samarbeidsformer, tenester,
metodar, osb.
•

•

Byggjer tiltaket på kjennskap til
liknande tiltak gjennomført andre
stadar? Ev. kva slags?
Kva er nytt og nyttig?

På kva for ein måte medverkar
målgruppa i tiltaksutviklinga?
Skildre korleis barn og unge er tenkt/blitt
involvert for medverknad i planlegging,
gjennomføring og evaluering av prosjekt.

Korleis samarbeider kommunen om
prosjektet?
•

Samarbeid med andre kommunar,
kompetansemiljø, forskingsmiljø,
frivillige lag og organisasjonar, andre?
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Evaluering av tiltaket
Skildre planlagd opplegg for evaluering av
prosjektet.
•

•

Kva mogelegheiter er tenkt til å få
tiltak evaluert?
Er det inngått samarbeid om
evaluering?

Framdriftsplan
Inkluder i framdriftsplan planlagt aktivitet og
fastsette milepålar.

•

Kven står ansvarleg for gjennomføring
av prosjektet?
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Budsjett for perioden ____

(prosjektperioden)

Inntektspostar

Beløp

1.Søkt tilskot hjå andre

Kr.

2.1 Eigenkapital og
eigeninnsats

Kr.

Utfyllande
kommentar

2.2 Tal timar
2.2 Timesats
3.Kontor, møterom, driftsutgifter (eigenandel)

Kr.

Totale inntekter

Kr.

Utgiftspostar
1. Lønsutgifter og sosiale kostnader

Beløp
Kr.

2. Reiseutgifter, arrangement, møter, konferansar

Kr.

3. Konsulenttenester
4. Trykking, publikasjonar, kunngjeringar mm.

Kr.

5. Utstyr (Berre mindre utstyr- i dialog med SFFK)

Kr.

6. Driftsutgifter, forbruksmateriell og kontortenester
(kan også vere eigen del)

Kr.

7. Andre utgifter, t.d. tiltaksutvikling i samarbeid med
frivillig sektor. Må spesifiserast!

Kr.

Totale utgifter

Kr.
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Utfyllande kommentar

