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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.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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nu

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: Friluftsfrämjandet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: "Öppna skogsgläntan"
	Projektstart årmån: 2012
	Projektslut årmån: 2013-12-30
	Projektets totala budget kr: 600 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 250 000              2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 350 000               2013
	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: Helena Graffman
	Telefon dagtid: 070-7686905
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att väcka den nyblivna familjens intresse av att vara tillsammans i naturen genom att fortsätta det framgångsrika projektet ”Föräldralediga” som resulterade i verksamheten "Öppna skogsgläntan". Projektets syfte faller in under mål 4.9  ”Naturen tillgänglig för alla” och 4.10 ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” i regeringens proposition 2009/10:238.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet:  Friluftsliv i tidig ålder ökar chansen till en hälsosammare livsstil och ökad miljömedvetenhet. Det vi lär med kroppen och alla sinnen som barn har förmågan att påverka oss resten av livet. Det gör att friluftsliv för familjer med små barn är en väg till att nå viktiga samhällsmål som folkhälsa, miljömedvetenhet och hållbar utveckling och därför är högst angeläget.Dagens föräldrar vill ägna mer tid till att vara ute med sina barn men erbjuds framför allt aktiviteter inomhus eller i parker, däremot sällan ute i naturen. För nya familjer är denna period extra viktig eftersom man som föräldraledig och nybliven familj är mottaglig för intryck kring familjelivet och lägger grunden för nya vanor.Friluftsfrämjandet har genom projektbidrag från Svenskt Friluftsliv utvecklat en ny friluftsaktivitet för den nyblivna familjen. ”Öppna skogsgläntan”, tidigare kallad "Lek och sång i naturen". Det är en verksamhet som möter föräldern redan under föräldraledigheten utifrån deras behov och som ett komplement och stöd till öppna förskolan och parkleken. År 2 av detta projekt är planen att utbilda organisationen och fortsätta ett kommunikativt arbete för att nå ut till målgruppen genom att bl.a. samverka med BVC. Vi kommer inom ramen för verksamheten utbilda föräldrarna till att bli medupptäckare till sina barn i naturen. På detta sätt lär vi inte bara barnen för livet, utan ökar även förälderns kunskap om hur de kan fortsätta att utvecklas tillsammans med sina barn i naturen även utanför Friluftsfrämjandets regi.Följande del av projektet har genomförts i enlighet med projektplan:Steg 1: Kvartal 1, år 2012. Friluftsfrämjandet har enligt projektplan tagit fram det nya konceptet ”Öppna skogsgläntan” (tidigare "Lek och sång i naturen") riktat till föräldralediga samt utvecklat ledarhandledning och föräldrautbildning för konceptet.Steg 2: Kvartal 2-4, år 2012. Friluftsfrämjandet har enligt projektplan förberett och förankrat verksamheten i en pilotkommun (Skövde) med synnerligen gott resultat. Se bifogade dokument.Kvar att genomföra: Steg 3: Kvartal 1-4, år 2013. Marknadsföra den nya familjeverksamheten och utbilda ledare i hela landet. Samarbeta med kommuner/BVC för att nå ut till målgruppen. Genomföra ledarutbildningar i samtliga av Friluftsfrämjandets sex regioner.
	Förväntade effekter: Fler familjer som tidigt hittar friluftslivet som ett sätt att umgås gemensamt och därigenom:• Fler barn som får en inspirerande introduktion till friluftslivet• Fler barn som kommer naturen nära tidigt och därmed kan lägga grunden för en hälsosammare livsstil och ökad miljömedvetenhet. • Fler vuxna som kommer ut i naturen under en ganska stressande period i livet och därmed använder friluftslivet för en hälsosammare livsstil och ökat välmående• ”Öppna skogsgläntan” etablerat som ett alternativ till öppna förskolan och parkleken på minst 30 platser • Ett lärande och utveckling för Friluftsfrämjandet som ger bestående effekt över lång tid framåt
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kostnadskalkyl sek                         år 2, 2013Projektledning (25%)                      125 000Utbildning och genomförande         125 000     Kommunikationsmaterial                100 000Anm Projektledning 25% personalkostnad, 475 tim á 263:- inkl soc
	Summa: 350 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 475 timmar 
	àpris: 263 sek/tim/inkl sociala kostnader
	Epostadress: helena.graffman@friluftsframjandet.se
	Mobiltelefon: 070-7686905


