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Ansökan om bidrag till projektet Skriv för livet/Seniorer och
hälsa
Bakgrund
Projektet är initierat av och drivs av Helen Doktare
Projektägare är Sensus som sköter det administrativa och bär den kostnaden
Projektperiod/tidplan 2010 01 01 – 2010 12 31
Projektomslutningen är 469 000 kr
Ansöker från kulturnämnden 150 000 kr
Initierare och projektledare är Helen Doktare, journalist och skribent. Hon har
under 2000-talet drivit ett flertal uppmärksammade projekt, gett ut böcker i
Norrbottens kvinnohistoria, skrivit teatermanus, gjort utställning och
dokumentärfilm.
Ärendebeskrivning
Skriv för livet. – ett projekt där skrivandet och berättandet är det viktiga,
inte hur man gör det.
Varje människa bär på sin historia. Men det är lätt att minnen och berättelser
faller i glömska – om ingen skriver ner dem.
”Skriv för livet” startades först i Umeå av journalisten Jenny Eklund och ingick

i Umeå kommuns satsning Kultur för äldre – Kultur och hälsa. Där har 55
pensionärer fått hjälp att dokumentera sina liv i studiecirkelform.
Syfte och mål
Syftet med ”Skriv för livet” är att hjälpa och handleda seniorer att
dokumentera sina liv, i både text och bild. I första hand tillägnas
dokumentationen den egna familjen, men alla deltagare får också möjlighet att
arkivera sin livsberättelse i länets arkivcentrum, Norrbottens minne.
Det finns många vinster för den enskilde individen att få sätta ord på sitt liv inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Forskning visar att genom att skriva om
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sitt liv mår man bättre! Den som får berätta sin historia känner större mening
och sammanhang i sitt liv.
Det är viktigt med tillgång till sina rötter. Vårt liv är en länk i den kedja som
knyter samman det förflutna med nutid och framtid. För att man skall kunna
överblicka sitt liv krävs kunskaper om det som varit, det som är och det som
skall komma. Händelser, upplevelser, stora och små blir på så sätt insatta i ett
större sammanhang. Målet är att bidra till ökad folkhälsa och att 50 deltagare
erbjuds att delta i projektet.
Arbetsmetoden kommer att vara en forskningscirkel mer än en traditionell
studiecirkel. Forskningscirkeln ger tid och utrymme för att under en längre
period arbeta med frågeställningarna. Skrivandet blir en spännande resa som
frigör kreativitet.
Parallellt med skrivträffarna kan seniorerna få hjälp att skanna in bilder från
sitt eget fotoalbum och göra en enkel redigering av text och bild.
4 cirklar/ 2 per termin. Tio skrivarträffar, fem dataträffar. Mellan varje träff,
skriver deltagarna om sina upplevelser och minnen kring det aktuella ämnet.
Under skrivarträffarna får alla hjälp att författa sin egen livsberättelse. Fokus
kommer att vara ”uppmuntran” till att våga skriva och att hitta sitt eget språk.
På datalektionerna får seniorerna lära sig hur man använder ett
ordbehandlingsprogram i datorn. Deltagare skall uppmuntras att använda
datorn som hjälpmedel. Naturligtvis får de som vill skriva för hand.
Projektet kan följas av medlemmar och samverkansparter. En slutrapport skall
visa om projektets mål och syfte har uppnåtts.
Skrivarseminarium – prova på, anordnas parallellt under våren på Sunderby
folkhögskola. Dessa kommer att avslutas med en berättarsalong på Kulturens
hus.
”Skriv för livet” är ett pilotprojekt. Tanken är att få en mer långsiktig
verksamhet i Norrbotten inom studieförbundens ram. Det kan ske genom att
studieförbunden tillsammans har en samordnare med uppgift att dra igång
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och vidareutveckla projektet ute i länet. Men förutsättningen är att det finns
pengar i förbunden.
Kostnader
Projektledare/lön
Resor
Utrustning/Skrivhelg på Sunderbyns folkhögskola
samt marknadsföring
SUMMA
Intäkter
Sensus
ABF
Luleå kulturnämnd
Luleå Socialförvaltning
NLL Kultur/hälsa
NLL Folkhälsa
Kommunförbundet
AF Kultur
SUMMA

399 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
469 000 kr

9 000 kr
9 000 kr
150 000 kr
50 000 kr
99 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
51 000 kr
469 000 kr

Utöver budget står Sensus för de administrativa kostnaderna.
Sensus och ABF bidrar med lokaler.
Kulturförvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att
-

avstyrka ansökan eftersom Luleå kommun genom årsbidrag bidrar till
studieförbundens verksamhet och projektet i sin utformning passar väl in i
studieförbundens ordinarie verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut
-

enligt kulturförvaltningens förslag.

__________

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kulturnämnden

2010-01-28

Paragraf

6

Sida

11

Kulturnämndens arbetsutskott

Kulturnämndens beslut
-

avstyrka ansökan eftersom Luleå kommun genom årsbidrag bidrar till
studieförbundens verksamhet och projektet i sin utformning passar väl
in i studieförbundens ordinarie verksamhet

__________

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

