Rapport från workshopen Kämpaglöd, Landsbygdsriksdagen 24-25.11 2006 i Karis
Deltagare:

Bergfeldt Maria, Dalsbruk - Björkboda
Bergström Marianne, Ekenäs - Box
Fagerholm-Åsten Marica, Kyrkslätt – KNUF och Luckan
Lindholm Svante, Ekenäs – Snappertuna
Savin-Gardberg, Simona Helsingfors
Sundman Bertel, Karis – Svartå
Westerlund Katarina, Svenska Österbottens byar
Vikman Hanna, Karis – Svartå
Wolin Gösta, Karis – Svartå

Tanken med workshopen var att deltagarna skulle utbyta erfarenheter av utvecklingsarbete
och det lyckades enligt min uppfattning. Hanna Wikman från Svartå berättade hur Kvinnooch barnföreningen i Svartå bruk i samarbete med byarådet i Svartå byggt en lekpark.
Lekparken är finansierad med fondmedel och Leader+stöd.
Diskussionen kom snabbt igång och handlade om allt från praktiskt arbete med lekparker och
vandrarhem till hur man kan få finansiering för att restaurera en gammal likvagn. Och vad
man sedan eventuellt kan göra med den!
Det fanns mycket kunskap om projektarbete i gruppen och för att dra nytta av den samlade
erfarenheten gjorde vi en lista på vad som behövs för ett lyckat projekt.
Gruppen kom fram till att för att ett projekt skall lyckas behövs följande:
Visioner
Lyckliga sammanträffanden
Människor
Pengar
Realistisk tidtabell
I dessa huvudgrupper kan man placera de övriga nyckelorden vi hittade
Visioner – ”Vi fixar det”-anda
Lyckliga sammanträffanden – rätt timning – samarbete
Människor – En som är huvudansvarig – Människokännedom – Någon som orkar med
byråkratin
Pengar – skapa direktkontakt till finansiärer
Realistisk tidtabell – överskatta inte era resurser, ge arbetet tid
Under hela projektets gång är det viktigt att komma ihåg att dokumentera, när och vad som
görs. Lita inte på minnet, det finns 1000 små saker att komma ihåg. Fotografera, skriv ner –
engagera kanske en person som ansvarar för dokumentationen.
När projektet, stort eller litet är klart är alla vanligen utmattade och nöjda, men man får inte
glömma att:
Fira – vi gjorde det!
Tacka – alla som varit med i stort och smått! (Då täcks man ringa igen en annan gång, sade
någon i gruppen)
Utvärdera – vad gick bra och vad gick mindre bra, det är viktigt för nästa projekt!
Sanne Wikström, gruppledare
GSM (oförändrad): 050 321 9992
sanne.wikstrom@dnainternet.net

