Skandia Idéer för livets verksamhet i siffror

Idéer för livet 2018
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle
med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet agerar som
en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande
insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja
lokala projekt, metoder och forskning. Det här är en kortfattad
beskrivning av Idéer för livets verksamhet i siffror 2018.
Idéer för livet delade under 2018 ut

10740000

kronor till lokala projekt, metoder och forskning

99

beviljade projekt från
Lycksele i norr till
Limhamn i söder

Fördelning i procent:
Lokala projekt
32%

Forskning
42%

Metoder
26%

44000
barn och unga har nåtts och påverkats
av projekt som Idéer för livet stöttat 2018

Hundrafjorton

70

personer har utbildads i Idéer för livet-modellen
procent av de utbildade använder
sig av modellen i sitt arbete med
förebyggande insatser

www.ideerforlivet.se
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Projektens bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål*

30%
76%
26%
27%

10%
15%
8%
5%

Projektens förhållande till Barnkonventionen**
49% Påverkande

* Andel projekt som berörde res-

pektive mål. Idéer för livet har under
2018 aktivt bidragit till åtta av FN:s
17 globala hållbarhetsmål 2030.

** Andel projekt som berörde Barnkonventionens rättigheter 2018 uppdelade i skyddande, stödjande och
påverkande. Första januari 2020 blir
Barnkonventionens innehåll svensk
lag med namnet Barnrättslagen.

8

organisationer har fått
fördjupat stöd för metodoch verksamhetsutveckling

Påverkansdialoger
med olika samhällsaktörer om
eﬀektmätning, ungas psykiska
ohälsa och hälsoekonomiska
beräkningsverktyg

84% Stödjande
7% Skyddande

Stiftelsens styrelse

Idéer för livets kansli

Stina Liljekvist (Ordförande). Skandia, chef strategisk kommunikation
Hans G Svensson. Styrelseordförande Pro Skandia och Ordförande Korpen
Stig-Arne Bäckman. Föreläsare och inspiratör. Grundare av URKRAFT
Skellefteå och Affärsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum
Bodil Långberg. Tidigare kanslichef Stiftelsen Allmänna barnhuset
Thomas Johansson. Ansvar för länsstyrelsernas nationella uppdrag
Mänskliga Rättigheter och länsstyrelsernas nationella uppdrag
Barnrättsfrågor
Anna König Jerlmyr. Gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad
och ﬁnansborgarråd

Birgitta Hultfeldt. Ansvarig
lokala projekt
Christina Wahlström. Ansvarig
forskning, metodutveckling och
partners

Tack vare spararna i
fonden Skandia Idéer
för Livet kan stiftelsen
påverka och göra nytta
i samhället
Fonden Skandia Idéer för Livet
bidrar årligen med två procent
av fondens värde till stiftelsen.

www.ideerforlivet.se

43

deltagare på
nätverksträﬀar
för lokala projekt

Fondens sparare har bidragit med

121000000
kronor till barn och unga sedan fonden
Skandia Idéer för Livet startade 1994
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