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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 1
	Projektnamn: Verksamhetsutveckling - fokus Norr 
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 295 120 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 260 000 kr           2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	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 "Verksamhetsutveckling - fokus Norr" är att barn och ungdomar i norrlandsregionen och Dalarna ska få tillgång till friluftsklubbar, med tyngdpunkt på medlemsdemokrati och fritidssysselsättning till en låg kostnad. Skapa förutsättning till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv i områden där vi idag har lite eller ingen 4H-verksamhet. Öka kunskapen om skog, mark och allemansrätten hos deltagande barn och ungdomar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill ha ett levande 4H i hela Sverige. Under verksamhetsåret 2012 kommer Handens H att stå i fokus. Detta innebär att 4H kommer att fokusera verksamheten till handens praktiska kunskap. I och med detta vill 4H genomföra projekt som hjälper barn och ungdom att praktiskt lära sig om friluftsliv inom 4Hs profil djur och natur. Riksförbundet valt att i det här fallet arbeta med de nordliga delarna, Dalarna och Norrlandsregionen. 4H väljer att arbeta speciellt mot Dalarna och Norrlandslänen då det finns en liten verksamhet och en bra grogrund för friluftsaktiviteter i linje med 4Hs övriga arbete. Vi är en förening som arbetar med natur och kultur, många av våra klubbar ligger på landsbygden där utbudet av fritidsaktiviteter är knapert. Klubbarna ska också starkt präglas av medlemsdemokrati. Medlemmarna i övriga Sverige inbjuds till att delta i aktiviteter och knyta kontakter med 4H medlemmar från hela vårt avlånga land. Många familjer har inte råd att lägga för mycket pengar på barnens fritidsaktiviteter. Därför vill vi i projektet skapa förutsättningar för ett billigt friluftsliv inom 4H. Genom små klubbar i närheten av barnen och ungdomarna behöver inte heller avståndet till fritidsaktiviteten bli särskilt lång och kostsam.Under projektets inledande skede kommer personal att ha kontakt med tänkta regioner och se var intresse finns. Det kan handla om intresse från kommuner eller från ideella i närliggande områden.Under våren kommer personal från 4H att besöka de nya områdena och hålla  introduceringsträffar tillsammans med ideella inspiratörer från andra delar av landet. De nya enheterna kommer sedan att få stöd på distans för att fortsätta verksamheten samt ta del av det verksamhetsmaterial som ska tas fram inom projektet. Skolinformation kommer att genomföras lokal i tre län.Under sommaren ges äldre ungdomar möjlighet att träffa medlemmar från hela Sveriges 4H. Detta för att få inspiration till fortsatt arbete. Projektet kommer att avslutas med en gemensam reflektion och utvärdering under hösten 2012.Under projektet kommer dels personal från riksförbundets kansli i Katrineholm och dels ideella i närliggande områden inspirera och stötta verksamheten. Aktivitetskoncept där natur och demokrati kommer att tas fram och spridas till andra delar av landet. Genom friluftsaktiviteter och möten skapa ett engagemang och i förlängningen nya klubbar med ökad verksamhet som ökar barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv.
	Förväntade effekter: Skolinformation kommer att göras i tre län. Tre skolor per län kommer att besökas. Målsättningen är att informera 2 700 elever om vilka möjligheter till friluftslivsaktiviteter 4H ger.Ett förväntat resultat är att skapa fler klubbar och därmed fler mötesplatser för ungdomar i Dalarna och Norrlandsregionen. Fokus i dessa klubbar ska vara friluftsliv och demokrati, som främjar hälsan och skapar förståelse för ett säkert och hållbart friluftsliv. Genom dessa klubbar ska vi sedan sprida våra nya aktiviteter till andra delar av landet.Projektet ska hjälpa länen komma igång och få en fungerande struktur så att de sedan själva kan fortsätta utveckla sin verksamhet till gagn för fler barn och ungdomar.Målet är också att genom satsningen få fram fler konkreta friluftstips/handledningar inom 4H-verksamheten anpassad för de norra delarna av landet, som sedan kan spridas vidare till övrig 4H-verksamhet i Sverige.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning, verksamhetsutvecklare 144 h á 360 kr                                              51 840 krInspiratör 120 h á 275 kr                                                                                             33 000 krAdministratör, 250 h á 185 kr                                                                                     46 250 kr Kost, logi och resor                                                                                                     39 780 krIdeella inspiratörer (från andra delar av landet). Kost, logi och resor                         19 250 krFramtagning av handledningar, arvode, grafiskt och tryck                                         30 000 krTryck av foldrar och presentationsmaterial. 3 län á 5 000 kr                                      15 000 kr                                                                      Friluftsseminarium, utbildning och nationella träffar                                                   40 000 kr                         Utvärderingsträff                                                                                                         20 000 kr
	Summa: 295 120 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: Projektledning 144 h, inspiratör, 120 h, adm 250 h
	àpris: Projektledning 360 kr, inspiratör 275 kr, adm 185 kr
	Epostadress: henric.nilsson@4h.se
	Mobiltelefon: 0703-55 88 26


