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Stifetelsen Let’s Make Love Great Again
Stiftelsen Let´s Make Love Great Again (i fortsättningen LMLGA) bildades
2019. Det övergripande målet är att arbeta för gemenskap, hälsa, jämlikhet och solidaritet mellan människor och att ur det perspektivet stödja
personer och organisationer vars projekt skapar hållbara relationer mellan människor globalt, främja projekt som motverkar ohälsa liksom hälsosamma projekt för individens bästa, främja utbildning och forskning,
samverka med andra stiftelser likväl som att driva egna projekt i enlighet
med syfte och ändamål. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Under detta övergripande mål finns delmål i form av följande punkter:
• Att sprida information och
kunskap hos elever och lärare
kring mekanismer bakom näthat
och exkluderande beteenden,
mobbning och utanförskap för
att bidra till ett mer inkluderande klimat.					
• Att genom föreläsningar arbeta
för ökad kunskap kring psykisk
ohälsa och utanförskap.
• Att genom pilotprojekt och
aktiviteter skapa modeller för
hur skolor och civilsamhälle kan
arbeta kring utanförskap och
näthat bland elever och i 		
ungdomsgrupper.

• Att inkludera skolpersonal, lärare, civilsamhälle och andra
myndigheter i ett målinriktat arbete kring stiftelsens syften och
ändamål.					
• Att i den konkreta pandemisituation vi nu befinner oss i
engagera så många som möjligt kring det värdearbete som
behövs för att bibehålla gemenskap och solidaritet i en utsatt
situation samt samlas kring
uppslutning runt vården och
dess personal.
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Organisatoriska sammanhang,
samarbeten och strategier
LMLGA är en fristående organisation, partipolitiskt och religiöst obunden
och med inriktningen mot de ändamål som framgår av stadgarna. Stiftelsen söker stöd och samarbeten hos de som vill verka för och bidra till
stiftelsens arbete utifrån organisationens ändamålsparagraf. Samarbeten med aktörer inom idéburen sektor, näringsliv och offentlig sektor har
skapats och byggts sedan start och utgår från gemensamma viljeriktningar och ambitioner.
I stiftelsens olika aktiviteter finns samarbeten med en mängd andra organisationer och stiftelser på nationell nivå med ändamål likartade våra.
När det har kommit till den aktuella satsningen Nätpolarna har samarbeten byggts med kommuner, forskning, polis och relaterade myndigheter.
De strategier LMLGA arbetar efter syftar till att bygga samarbeten med
alla goda krafter som finns samt profilering inom de stora utmaningar
och möjligheter förknippade med internet; dessa i form av å ena sidan
näthat och utanförskap, å andra sidan goda möjligheter till gemenskap
och identitetsskapande.
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Kapacitet och kunnande

I alla delar av LMLGA:s verksamhet inkluderas en nationell expertis och
kompetens i form av författare, forskare, polis – och validerat kunnande implementeras byggt på empiriska studier och forskningsresultat.
Den interna kompetensen inom stiftelsen har kontinuerligt breddats och
stärkts genom de aktiviteter som genomförts och relationer som skapats
– exempel på detta är manifestationer, föreläsningar, panelsamtal, turnéer, möten och föredrag kring psykisk ohälsa och utanförskap.

Vad har vi
åstadkommit
så här långt?

Stort arbete har varit och är fortsatt centrerat kring att föra ut
Nätpolarna som arbetsmetod och
verktyg över hela landet. Nätpolarna är ett proaktivt koncept för
att arbeta mot näthat och för positiva alternativ genom att utbilda
och informera elever, lärare, övrig
skolpersonal, vårdnadshavare,
politiker och andra. Projektet bygger på samarbete mellan civilsamhället och offentlig sektor i form
av poliser, kommuner samt statlig
forskning. Under 2021 har dialoger
öppnats med flera kommuner nationellt, där
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ambitionen är att dessa ska köpa
delar av eller hela projektidén
kring Nätpolarna och att stiftelsen
därmed får i uppdrag att implementera konceptet och metodiken
nationellt under kommande år.
Ett internt arbete med att författa
projektansökningar för att ytterligare bredda konceptet planeras
framåt. Arbetet med Nätpolarna
har inneburit ett sätt att metodiskt
och kunskapsorienterat föra arbetet kring stiftelsen framåt i enlighet med dess stadgar, trots den
coronapandemi som varit
rådande.
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Wall of Kindness

Varsta basta
skolprojektet

Förberedelser för insatsen Wall of
Kindness som ska äga rum i början av 2022 har också gjorts under
året. Wall of Kindness är ett projekt som ska genomföras genom
ett samarbete mellan stiftelsen
och ICA Maxi, HEBAB samt Industritryckeriet – initiativet syftar
till att skapa en plats där alla de
som har värmande vinterkläder
att skänka kan lämna plaggen. En
vänlighetens vägg med krokar som
fylls av vinterkläder som vem som
helst, dygnet runt, ska ha tillgång
till. De som saknar en vinterjacka
kan hämta en som någon annan
skänkt – ett projekt som grundar
sig i vänlighet och medmänsklighet! Plaggen kan hjälpa personer
i akut hemlöshet, familjer i ekonomisk utsatthet likväl som personer
som vill byta sina plagg mot andra.

Stiftelsen har också under 2021,
tillsammans med författaren Maria
Dufva, delat ut böckerna Värsta
bästa hälsan och Värsta bästa
nätet till svenska elever i grundskolor nationellt.
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Insamlingspolicy
och förvaltningspolicy
Insamlings- och förvaltningspolicy
framgår av stiftelsens stadgar. De
insamlingar som gjordes under 2020
skulle utmynna i en stor aktivitetshelg för att hylla vårdenshjältar, men
med anledning av pandemin tvingades detta ställas in. I stället har
stiftelsen beslutat dela ut medlen i
form av stipendium till olika individer inom vården, med start slutet av
2022.

Så säkrar LMLGA
hanteringen av
insamlade medel
LMLGA är en organisation som
arbetar för människors och samhällets goda; verksamheten bygger
på att skapa ideellt engagemang
och stöd från såväl individer som
från näringsliv och civilsamhälle –
därför har LMLGA ett långtgående
formellt och etiskt ansvar för att
alla medel hanteras korrekt. Med
utgångspunkt i det regelverk som
utgår från Giva Sverige – där LMLGA är godkänna medlemmar – samt
genom revisor och de stadgar och
regelverk som reglerar stiftelsens
arbete säkerställs korrekt hantering
av insamlade medel.
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Gör vi nytta?
Det går att konstatera att LMLGA har nått ut brett gällande
frågor kring psykisk ohälsa och
utanförskap. Många nya relationer har skapats, vilket genererat i en fördjupad förståelse
kring vilka behov som finns
inom stiftelsens arenor. Ny
kunskap leder till nya handlingar och ambitionen är att framåt
sprida befintliga koncept nationellt, samt söka finansiering för nya projekt i enlighet
med stiftelsens syfte och mål.
Stiftelsens satsningar ämnar
förändra förhållningssätt och
attityder – något som behöver
ske långsiktigt över tid innan
tydliga resultat blir mätbara.
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