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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Riksförbundet Sveriges 4H
	Projektnr: Nr 3
	Projektnamn: H som i Hållbar utveckling
	Projektstart årmån: 2013-01
	Projektslut årmån: 2015-12
	Projektets totala budget kr: 991 500 kr 
	Belopp kr Avser bidragsår: 250 000              2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 250 000               2014
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 250 000               2015
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Henric Nilsson
	Telefon dagtid: 0703-55 88 26
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att göra 4H till en mötesplats där barn och unga på ett konkret och lekfullt sätt kan lära sig om hållbarhetsfrågor och hållbart friluftsliv. Med detta vill vi stärka deras möjligheter att förstå sin roll i samspelet med naturen och jordens resurser samt deras möjligheter att själva påverka och aktivt välja kost som är sund både för hälsan och miljön. De övergripande målen med projektet är att:- öka förståelsen hos barn och ungdomar för vilken inverkan de idag har på miljön. - engagera fler barn och ungdomar i aktiviteter som uppmuntrar till en hållbar livsstil (visa hänsyn om naturen, återvinning, matskolor med närproducerat, etc)- bidrar till öka barns och ungdomars intresse för motion och hållbart friluftsliv, och skapa ökad förståelse för kopplingen till folkhälsan
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: I dagens samhälle växer allt fler barn och ungdomar upp med en svag koppling till människans samspel med djur och natur samt hur mat produceras. Genom 4H får barn och ungdomar lära sig mer om detta genom att komma ut i naturen, odla och laga mat samt ta hand om djur på våra 4H-gårdar i linje med 4H:s motto – att lära genom att göra. Detta till trots så har 4H i nuläget inget samlat arbete kring hållbarhet. Det finns några enstaka initiativ lokalt, men det saknas både konkreta verktyg såväl som en överblick och ett strategiskt långsiktigt arbete. Sveriges 4H ser behovet av att integrera hållbarhetsarbete i sin verksamhet på grund av flera anledningar:• Att tidigt få komma ut i naturen och lära sig om människans samspel med djur och natur är en viktig byggsten för att främja ett miljöengagemang och på längre sikt en hållbar utveckling. • Vi ser ett behov av att öka både erfarenheten och kunskapen kring hur mat blir till, för att stärka barn och ungas möjligheter att själva påverka och aktivt välja kost som är sund både för hälsan och miljön. Projektet kommer att fokusera på ekologisk, social och ekonomisk hållbarheten, där ett särskilt fokus kommer att ligga på den ekologiska hållbarheten.  Målen med projektet ska uppnås genom tre delar:1. Nulägesanalys Vi kommer att inleda arbetet med att hålla workshops och diskussioner inom 4H kring hållbar utveckling för att fånga upp behov, idéer och konkreta sätt att arbeta med temat. Hur arbetar man idag med miljöfrågor och hållbar utveckling idag inom olika delar av organisationen? Vilka behov finns för framtiden? Vilka möjligheter och hinder ser man?4H:s verksamhet drivs i huvudsak av ungdomsledare, vars åsikter och förslag kommer att vara mycket viktiga under denna fas. Även personal på länsförbund och 4H-gårdar kommer att involveras. 2. Goda exempel – nytt material, nya arbetssätt Den andra delen av arbetet kommer att bestå av att fånga upp goda exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling från vår egen organisation nationellt och internationellt, samt från andra organisationer. Utifrån denna bakgrund kommer vi att ta fram nya arbetssätt och nytt material som ideella och anställda kan använda sig av för att arbeta med lärande om hållbar utveckling för barn och unga.3. Utbildning Det tredje steget handlar om att utbilda personal och ideella i hållbar utveckling samt ovanstående arbetssätt. Detta för att dessa i sin tur ska kunna:- förmedla kunskapen vidare till våra medlemmar- locka nya barn och ungdomar till aktiviteter som uppmuntrar till en hållbar livsstil och ett hållbart friluftsliv
	Förväntade effekter: Eftersom 4H i Sverige har ca 12 000 medlemmar, kan vi nå ut till en stor mängd barn och ungdomar och därmed göra skillnad genom vår organisation. Vi vill med detta bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Efter projektets slut ska ett hållbarhetsperspektiv finnas integrerat i 4H:s utbildningar, interna dokument och verksamhet i stort. Det är ett första steg på en lång resa, där vi hoppas att projektet under dessa tre år ger ett skifte i hur 4H:are ser på sin organisation. Tanken är att hållbarhetsperspektivet ska ingå i den ordinarie verksamheten efter projektets slut och vidareutvecklas därigenom. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projekledare                                                                                                      265 500 krResor (resor, boende, mat)                                                                                 20 000 krWorkshops (föreläsare, mm)                                                                               10 000 krUtrustning (material till t ex. workshops)                                                               5 000 krAdministration (kopiering, porto, tryck av material, etc.)                                     30 000 kr
	Summa: 330 500 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 900 h
	àpris: 295 kr/h
	Epostadress: henric.nilsson@4h.se
	Mobiltelefon: 0703-55 88 26


