NATURKONTAKT
Vi erbjuder hälsofrämjande naturupplevelser för unga vuxna stadsbor med
INNEHÅLL
psykisk ohälsa. Syftet är ökad hälsa, återhämtning och stegförflyttningar
mot arbetsmarknaden men också ökad tillgänglighet och ökat intresse för
landsbygden.
Grupper på c.a 15 personer. Omfattning
på c.a 8-12 timmar/vecka
Fokus i kärngruppen på unga vuxna,
såkallade hemmasittare som saknar
sysselsättning i övrigt och har isolerat
sig i hemmet.
Naturupplevelser, friluftsliv, studiebesök
och mindfulness.
Hantverk, kreativt skapande,
produktförädling.
Stöd och inspiration kring arbetsliv och
socialt företagande.
Större inspirationsträffar då vi bjuder in
hela huset att "hänga med oss ut"

VAD ÄR NATURKONTAKT?
"Naturkontakt” är ett projekt, finansierat av Leader Lundaland och EU:s Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling, som
drivs 2020-2022. Genom projektet erbjuder Lunds Fontänhus en naturbaserad rehabilitering för unga vuxna med psykisk
ohälsa. Alla som vistats i naturen har själva upplevt den - naturens läkande kraft. Mycket forskning finns idag som
bevisar dess positiva effekt. Studier visar att kravlös vistelse i skog och natur både är lugnande och minskar risken för
psykisk ohälsa samt att naturljud har en stor betydelse för att sänka stressnivåerna. I Naturkontakt utforskar vi
tillsammans grönområden och landsbygden i Lundaland och visar på de möjligheter som finns för rekreation här. Vi
erbjuder ett program med naturupplevelser, hantverk i naturmaterial samt coachande stöd för att stötta deltagaren till
stegförflyttningar mot studier eller arbete. Basen för verksamheten är att bygga gemenskap och en stöttande atmosfär
med struktur och coachning. Genom verksamheten kan den enskilde bygga upp goda vardagsrutiner och hitta en väg till
återhämtning med hjälp av naturens och gemenskapens läkande kraft.
Naturkontakt har i mycket samma byggstenar som HMOU (som presenteras längre ner i texten) med fokus på naturens
läkande kraft, kamratstöd, aktivitetens betydelse och återhämtning. I Naturkontakt har vi vidareutvecklat detta koncept till
en mer omfattande struktur på veckobasis. Under 2021 har en kärnverksamheten omfattat en grupp om i snitt 20
individer per termin som träffats regelbundet och haft aktiviteter 8-15 timmar i veckan. Naturkontakt har dessutom
erbjudit naturutflykter och vandringar riktat till hela Fontänhusets verksamhet.

ÅRETS AKTIVITETER

"Naturkontakt betyd
er allt för mig. Det
är
här jag får min huvu
dsakliga
sysselsättning."

Under 2021 har Naturkontakt gjort ca 46 utflykter i Lundaland
(kommunerna Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp
och södra Eslöv). Vidare har Naturkontakt haft 26 stycken
workshops.

UTFLYKTER I DET GRÖNA
Trots pandemin har vi kunnat göra många fina utflykter
under året. Både till vardagsnära natur på gångavstånd
och när restriktionerna släppte, med bil eller kollektivtrafik
till mer långväga utflyktsmål i Lundaland.
Januari: Botaniska trädgården och Stadsparken.
Februari: S:t Hans backar, Reningsverksdammarna, Botaniska trädgården,
Stadsparken, promenad i Lund och Nöbbelövs mosse.
Mars: Stadsparken, S:t Hans backar, Höje å och S:t Lars.
April: Botaniska trädgården och Sliparebackens skogsträdgård.
Maj: Stadsparken, Nöbbelövs mosse, Brunnshögs Kojskog,
Rinnebäcksravinen, S:t Lars och Höje å, Sliparebackens skogsträdgård,
Kungsmarken och Lomma.
Juni: Botaniska trädgården, Långa bryggan i Bjärred, Fontänhusets
kolonilott och Sliparebackens Skogsträdgård, S:t Lars och
Fågelsångsdalen.
Juli: Botaniska trädgården, Brunnshögs Kojskog, Billebjer och
Fontänhusets trädgård.
Augusti: trädgårdsvistelse i stan samt Åtorpsgården.
September: Dalby stenbrott, Tirups Örtagård, Fontänhusets trädgård och
Häckeberga.
Oktober: Lomma, Örtofta och Häckeberga.
November: Krankesjön, Skrylle, Stenbocksvallar, Genarp och Järavallen
och Saxtorpssjöarna.
December: Torna Hällestad och promenad i Lund.

WORKSHOPS & AKTIVITET PÅ HUSET
År 2021 har Naturkontakt hållit flera andra workshops och aktiviteter.
Januari: välkomstfika och Raw Food-bollar
Mars: genomgång av Återhämtningsguiden digitalt på Zoom och
ulltovning och pilflätning på Fontänhuset.
April: påsklunch
Maj-juni: kurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och
workshop i skrivande och workshop med täljning.
Juli: kubb i trädgården och skrivarstuga.
Augusti: gemensam planering av höstprogrammet vid två tillfällen.
September: brädspel, pyssel och kick-off.
Oktober: yoga och låtskrivarworkshop.
November: arbete med guidebok, samarbetsövning och tillverkning av
ringblomssalva.
December: föredrag om sömn, tillverkning av julkransar och spel.

NATURGUIDE &
CERTIFIERING
Under projekttiden utforskar vi landsbygden i
Lundaland, dess naturmaterial och naturmiljöer, samt
hur dessa kan användas för grön rehabilitering och i
framväxandet av ett socialt företag.
Vid projekttidens slut ska detta utforskande mynna ut i
en “certifiering” av ett antal platser i Lundaland som vi
funnit särskilt användbara för mental återhämtning och
rekreation.
Utifrån denna vision arbetar vi med att utforma en egen
naturguide och utvärderar platser i Lundaland för
framtida certifiering, som återhämtningsplatser.
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UTVÄRDERING
Projektets mål var att minst 75% av projektdeltagarna upplever
återhämtning; social, psykisk eller arbetsmässig. Resultatet var att 85%
upplever återhämtning. Resterande 15% anger kanske på frågan kring
huruvida de erfarit återhämtning (social, fysisk och/eller mental
återhämtning).
Projektets mål var att minst 75% av projektdeltagarna skulle uppleva en höjd
livskvalitet och utvidgat socialt nätverk. Resultatet går att dela upp i två
frågor. Den första frågan är om projekt Naturkontakt bidragit till ökad
livskvalitet (T.ex. välbefinnande, stämningsläge, kommunikation och sociala
variabler). På den frågan svarade 85% ja och 15% kanske. Den andra frågan
är om respondenten har utvidgat sitt sociala nätverk i projekt Naturkontakt.
På den frågan svarade 92% ja och 8% kanske.
Målet var att minst 75% av projektdeltagarna upplever att de har fått ökad
kunskap och trygghet i naturen. Resultatet går att dela upp i två frågor. Den
första frågan är om respondenten upplever ökad kunskap om naturen och
särskilt platserna vi besökt i projektet. 75% svarar ja, 17% svarar kanske och
8% svarar nej. Den andra frågan är om platserna som nämns i föregående
fråga (Tirups örtagård, Sliparebacken, Lomma Norra Beach, Örtofta,
Häckeberga, Krankesjön, Skrylleområdet, Stenbocks vallar och
Saxtorpssjöarna), känner du dig så pass trygg på platserna att du skulle
kunna göra en egen utflykt till dem. 92% svarar ja på den frågan och 8%
kanske.

STATISTIK
Antal unika individer som deltagit i någon av Naturkontakts aktiviteter från
projektstart våren 2020 tom april 2022 är 171 personer, tyvärr är de inte
uppdelade per år men uppskattningsvis rör det sig om 75 unika individer totalt
under 2021.
Antal unika individer inskrivna i Unga vuxna gruppen totalt under året var 27
personer varav vissa var med både vår och höst. Dessutom har 4 äldre
medlemmar varit inskrivna som hjälpledare. Så totalt 31 personer under 2021,
under våren 2021 hade vi 14 individer inskrivna samt två hjälpledare och under
hösten hade vi totalt 20 individer inskrivna samt fyra hjälpledare. Av årets totalt
31 deltagare har alla varit aktiva utom en person höst och en person vår pga.
återgång till studier och deltidsarbeten. Ett av projektets mål har varit att minst
30% av projektdeltagarna gör konkreta förflyttningar mot arbetsmarknaden,
t.ex. får en praktik, påbörjar arbetsträning, börjar studera eller återgår till
arbete. Vi kan se när vi sammanställer året att vi har lyckats väl med detta.
Av årets 31 deltagare så har 3 personer (10%) gått vidare till studier, 10 % har
gått vidare till arbete och 10% har gått vidare till arbetsträning eller
arbetsprövning. 5 av deltagarna (c.a. 16%) har gjort en stegförflyttning vidare
till teaterprojektet Joint attention inför våren 2022, detta projekt innebär fler
timmar i veckan och ett målrinriktat arbete mot ett gemensamt mål i formen av
en teaterföreställning.

NATURKONTAKT
Nedslag i några intervjuer med Naturkontakts deltagare

DANIEL
Vad har Naturkontakt betytt för dig?
Det har betytt att jag har fått komma ut. Det har
också betytt att jag har fått träffa nya
människor. Det är lättare att komma igång på
dagen om man har något mål. Om inte
Naturkontakt så skulle jag ha varit hemma bara.
Det hade varit tråkigt. Jag mår bättre generellt,
känner mig lugnare i kroppen, mindre stress.

IDA
Vad har Naturkontakt betytt för dig?
Enormt mycket! Det har varit en motivation att
komma hemifrån. Det har varit mycket givande
socialt och hjälpt mig att känna mig bekväm att
prata med folk. Det är mycket trevliga
människor i gruppen.

MY
Vad har Naturkontakt betytt för dig?
Mer än vad jag själv inser. Jag har haft två
psykoser på två år. Jag tror inte återhämtningen
hade gått så fort om jag inte hade haft
Naturkontakt som har varit ett helande moment
för mig. Det är en fin grupp. Jag har känt mig
hemma i gruppen och trivts jättebra med både
ledare och deltagare.

SAMVERKAN, FINANSIERING &
NÄTVERK
Under året har vi samarbetat med flera lokala aktörer inom naturuppleveler
och friluftsliv i Lundaland. Vi har bland annat vandrat med alpackor från
Åtorpsgården och hyrt in naturguiden Carina från företaget “Care Of Nature”
som hållit ett flertal uppskattade workshops med Naturkontakt, kring allt från
täljning till matlagning över öppen eld.
Vi fortsätter också vårt samarbete med Friluftsfrämjandet Region Syd och
deras Häng med oss ut-metod, (HMOU), som de tagit fram i samverkan med
socialpsykiatrin i Sjöbo. Metoden syftar till att göra friluftsliv och återhämtning
i naturen mer tillgängligt för människor med psykisk ohälsa genom att
verksamheter som redan arbetar med målgruppen och Friluftsfrämjandet
samarbetar.
På Fontänhuset var vi två personer som utbildade oss i metoden redan år
2020 och våren 2021 var vi på en uppföljande inspirationsdag där vi
nätverkade med andra HMOU-ledare och lärde oss nya tekniker till framtida
workshops. Under året har dessutom ytterligare en av våra medlemmar fått
chansen att gå Friluftsfrämjandets HMOU-utbildning och bli hjälpledare i
Naturkontakt. Vi ser fram emot att fortsätta och vidareutveckla detta
samarbete och utbilda fler hjälpledare under 2022.
Samarbetet med finansiären Leader Lundaland fortsatte också under året
och när Covid-restriktionerna lättade blev vi via dem inbjudna till träffar med
EAT Lundaland, som var mycket uppskattade. Vi fick förutom god mat och
gott sällskap, nya värdefulla kontakter med lokala aktörer inom restaurang
och mathantverk i Lundaland.
Vi har ett gott samarbete med Psykiatrin och Försäkringskassan som skickar
deltagare till oss. I projektets styrgrupp sitter såväl representanter från
Psykiatrin - Baravägen och We Mind - som från Försäkringskassan och från
Lunds Fontänhus styrelse.
Under året har vi också systematiskt jobbat för att deltagarna i Unga vuxnagruppen ska bygga fler nätverk internt på Fontänhuset genom att bjuda in
andra medlemmar och handledare till workshops och som gäster på våra
utflykter. Vi har sett positivt resultat av detta arbete då deltagarna snabbare
känner sig hemma i Fontänhusmiljön. När vi stegvis introducerat dem till
andra handledare underlättas också deras övergång till andra enheter;
såsom studentenheten eller Gröna fingrar och ett allmänt större deltagande i
husets aktiviteter.

