Specifika kriterier för projekt i syfte att förebygga
ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering
hos unga vuxna i migration


Projektet ska leda till att utveckla och prova nya arbetssätt för hälsofrämjande och
förebyggande insatser som stärker skyddsfaktorer och förebygger riskfaktorer och som
stärker målgruppens psykosociala situation och förebygger ANDT-bruk.



Projektet ska rikta sig till unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Insatserna kan
också rikta sig till en intermediär målgrupp (t.ex. personal på boenden, skola/utbildning
m.m.) i syfte att bidra med psykosocialt stöd till unga vuxna i migration som är 18 år och
äldre.



Aktuella arenor för arbetet är där det förekommer aktiviteter som drivs i ideell- och/eller
offentlig regi t.ex. fritidsverksamhet, föreningsliv, boenden, gymnasieskolan, SFI eller
annan utbildning.



Projektet ska dokumenteras under hela projekttiden.

Övrig information
Projektbidrag kan sökas för perioden juli-december 2018. I ansökan ska även en plan för
2019 anges. Folkhälsomyndighetens avser att fördela medel till pågående projekt även för år
2019, under förutsättning att vi får fortsatta medel från regeringen kommande år.
Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar och utifrån
ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna, kvalitet och genomförbarhet.
Bedömningen sker även utifrån myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt
utrymme. Folkhälsomyndigheten avser att meddela beslut om beviljade projekt under juni 2018.
Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild
utbetalningsplan i nära anslutning till medlens användning. Tilldelade medel som inte förbrukas
inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser skall återbetalas till Folkhälsomyndigheten.
Bidragsmottagaren ska lämna verksamhets- och ekonomisk redovisning i enlighet med de
anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar.
De resultat och erfarenheter som projekten genererar kan komma att publiceras i
Folkhälsomyndighetens egna rapporter och/eller på hemsidan.

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

