Siden april 2019, har vi i Frisklivssentralen i Verdal jobbet med en forespørsel om å
koordinere ett ganske stort prosjekt, som finansieres av EØS midler og Norwegian Grants
Funds. Forespørselen kom i første omgang fra det Norske Helsedirektoratet, på vegne av det
Polske Helsedirektoratet.
Vi måtte først drøfte forespørselen i egen kommune, -dette for å få tilbakemelding og støtte i
det videre arbeidet. Gunn Wolden og Anne Kari Haugdal har vært orientert underveis og har
vært positiv til å få til dette. Det er deretter i tillegg underskrevet intensjonsavtaler med
Fylkesmannen i Trøndelag om deltagelse i prosjektet.
Den 28. august ble innholdet for vår deltagelse i prosjektet, presentert under ett møte i
Warszawa, og den 10. desember 2020 ble de siste avtalene underskrevet i Brussel. Dette betyr
at vi går inn i ett nytt forebyggingsprosjekt med fokus på barn og unge, - om
kompetanseoverføring Norge-Polen, i de neste 4 år.
Vi vil ha prosjektorganiseringen og ansvaret for framdriften, men fagfolk og kompetansemiljø
i regionen vil kontaktes og engasjeres, for å skape ett så godt resultat i prosjektet som
overhodet mulig. Det betyr at selv om at det er Verdal kommune som har fått ansvaret for
prosjektet, er det også kompetansemiljø i Midt Norge som vil bli løftet fram og synliggjort.
Fra vår side går Frode Grevskott inn som prosjektleder i en liten deltidsstilling (krav fra det
Norske og Polske Helsedirektoratet) og Lisa Marie Jacobsen går inn som prosjektkoordinator
i 100 % stilling (tilsatt etter intern utlysning). I tillegg vil som sagt utvalgte fagfolk/fagmiljø
kontaktes og engasjeres etter hvert som prosjektet iverksettes.
Prosjektet har en totalramme på 5 millioner euro, av disse er det avsatt ca 8 millioner NOK
over 4 år til vår del. Fokus vil være på 3 innsatsområder. Fysisk aktivitet, Kosthold og Mental
Helse. Prosjektet er fullfinansiert med en detaljert framdriftsplan vi skal jobbe etter. I tillegg
er kreftforeningen samarbeidspartner på Tobakksforebygging.

