SLUTTRAPPORT 2016/RB 80919 Høyt og Lavt Dagbo:

FORORD:

Denne rapporten skal kort redegjøre for prosjektet som har vært tilrettelegging for fysisk
uteaktivtet for unge og eldre som brukere på Dagbo. Prosjektet hadde en varighet på 1 år og
ble forlenget med ytterligere 1 år på grunn av noe lengre leveringstid på enkelte elementer.
Arbeidene og investeringene var av rimelig omfattende karakter og prosjektet ble
gjennomført i henhold til planen for de omsøkte midlene.
Resultat er blitt et lenge etterlengtet tilbud til fysisk aktivitet samt til utnyttelse av naturen
rundt stedet til så vel sosialisering som til gode sanseintrykk.
Det er stor grunn til å takke Extrastiftelsen som gjennom å bevilge midler som muligjorde
realiseringen av prosjektet. Kiwanis som deltok aktivt i prosjektet samt bevilget midler.
Prosjektet er blitt meget godt mottatt av brukerne som har stor glede av tilbudene som ble
etablert.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET/MÅLSETTING:
Dagbo er et Bo - og Behandlingssenter som ligger i Ski og som savnet et godt uteområde for stedets
beboere. Beboerne har forskjellige utfordringer i forhold til bevegelighet. Gjennom et samarbeid
Med Dagbo, Ski Kommune og Kiwanis ble det derfor søkt om midler til et prosjekt for å lage en sanseog opplevelsessti som kunne brukes hele året. Dette skulle motivere brukerne til å bli mer aktive og
komme seg ut i frisk luft og trivelige omgivelser som inspirerte til god sosialisering på den nye
utearenaen. Etter at den omsøkte støtten fra Extrastiftelsen ble innvilget ble prosjektet byggingen av
opplevelsesstien igangsatt. Slik anlegget i dag fremstår så må en kunne si at målsettingen for
prosjektet er oppnådd til full tilfredsstillelse for alle parter, og at det blir hyppig brukt.

PROSJEKTGJENNOMFØRING/METODE:

Prosjektet ble gjennomført i henhold til planen dog over lengre tid en planlagt på grunn av
mindre forsinkelser i levering og arbeid. Samarbeidet med Kiwanis som også satt i
prosjektstyringsgruppen var meget bra og sørget for at så vel planer som budsjett ble fulgt opp
på en tilfredsstillende måte. Alle arbeider og anskaffelser er kommet på plass i henhold til planer
og søknad for prosjektet. Arbeidene ble utført til dels med innleide lokale krefter der det var
påkrevet og ved dugnad og medvirkning av brukergruppen der det var mulig.
RESULTATER OG RESULTATVURDERING:

Etter våre vurderinger er resultatet i prosjektet i henhold til forventninger og krav ut fra de
oppsatte mål.
Dette har vært et prosjekt hvor alle parter var representerte i styringsgruppen. Her viste de en
god samarbeidsånd hvor også brukergruppen som var representert kom til orde med sine
synspunkter, tanker og ideer. Arbeidene fikk etter hvert noen mindre utfordringer i forhold til så
vel materialleveranser som enterepenørenes overholdelse av tidsplanen. Dette gjorde sitt til at
prosjektet måtte forlenges noe utover prosjektperioden. Dette er nyttige erfaringer som vi som
søkerorganisasjon og innad i prosjektstyringsgruppen vil kunne ha nytte av i vårt framtidige
arbeid med denne type prosjekter.
Resultatet som i dag fremstår må sies å være helt i tråd med målsettingen og ønskene i forhold
til brukerne.
OPPSUMMERING/KONKLUSJON/VIDERE PLANER:

Totalt sett anser vi at prosjektet er gjennomført og fullført i henhold til målene og målsettingen
og at brukerne har stor glede og nytte av resultat. Det er allerede meget hyppig besøkt og
brukergruppen uttrykker stor takknemlighet og glede over at dette er gjort mulig.
Vi er glade for at denne muligheten til å øke kvaliteten i våre tilbud ble muliggjort og vil fortsette
videre framover med ytterligere prosjekter som vil bidra til bedre aktiviteter, nytte og glede for
våre brukere og håper på fortsatt godt samarbeid med de impliserte partene.

REFERANSER/LITTERATUR:
Som referanser for andre som ønsker å gjøre det samme i sine nærområder kan en gjerne kontakte
Kiwanis Club Ski v/ Magne Fladset som har vært prosjektleder.

Vedlegg: Ytterligere to bilder.
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