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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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: Sveriges Ornitologiska Förening
	Projektnr: FIK:01
	Projektnamn: SOF-volontärutbildning  2012
	Projektstart årmån: 2012-03
	Projektslut årmån: 2012-06
	Projektets totala budget kr: 140 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 140 000                2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Genomförs i samarbete med Studiefrämjandet, de är dock ej medsökande.
	Organisation: Studiefrämjandet, handledare, uppskattat belopp
	Belopp kr: 10 000
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anders Lundquist
	Telefon dagtid: 0485-444 48
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att utbilda ”SOF-volontärer” för att kunna intressera och aktivera många barn, vuxna och pensionärer. Begreppet volontär kan i princip ersättas med ”aktiv medlem”. SOF vill ha aktiva medlemmar som kan omsätta de formaliserade (”SOF:s verktygslåda”) aktiviteterna som genomförs av SOF, SOF:s regionalföreningar och de lokala fågelklubbarna. För att få kalla sig SOF-volontär så ska man ha genomgått utbildningen. Tanken är att ha en jämn spridning av SOF-volontärer i Sverige, utbildade av SOF men verksamma i huvudsak regionalt och lokalt (som SOF-volontär arbetar man alltid ideellt). Med SOF:s volontärer är det meningen att nå nya grupper av människor, inte som brukligt varit att ta med redan inbitna fågelskådare ut att titta på ”fågelcelebriteter”, utan väcka, entusiasmera och fördjupa intresset hos människor för att ge sig ut i naturen. Detta sker på platser där det rör sig många människor. Avdramatisera och sänka ambitionsnivån är viktiga ledord. SOF-volontären ska kunna förmedla att alla kan ge sig ut och uppleva i naturen. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: SOF söker verksamhetsbidrag för att genomföra två SOF-volontärutbildningar. Hittills har vi i SOF inte mäktat med att genomföra en utbildning i Norrland. Därför planeras en utbildning i Sundsvall under april maj 2012. Dessutom genomförs en utbildning i södra eller västra Sverige månaden efter. Utbildningen genomförs konventionellt med varierande inomhuslektioner och utomhusövningar. Utomhusövningarna sker så realistiskt som möjligt dvs i miljöer där det rör sig många människor som volontärerna ”kan träna på”.Utbildning 1Förläggs till Sundsvall en helg med start fredag till söndag under perioden april-maj 2012. Innehållet är kommunikationsövningar, genomgång av verktygen i SOF:s verktygslåda, lite fakta om svenskt fågelskydd, fågelorganisationer och tips hur att entusiasmera till att ge sig ut i naturen för upplevelser och strapatser.Utbildning 2 Som ovan men förlagd till södra Sverige (Skåne eller Göteborg förmodligen) en helg fredag till söndag under perioden maj-juni 2012. Antalet deltagare per kurs ska uppgå till 25 personer. 
	Förväntade effekter: Få in ytterligare ett 50-tal nya SOF-volontärer i som kan arbeta självständigt med att genomföra betydligt fler aktiviteter på regional och lokal nivå än som sker idag – där basen av vår verksamhet är belägen. Utbildningen av dessa nya SOF-volontärer ska generera ”avkastning” många år framåt. Det är en långsiktig satsning där vi just nu försöker bygga upp en bas av ideellt arbetande aktiva medlemmar för att sprida fågel- och naturintresse. De erfarenheter vi hittills gjort framförallt med verktyget ”Fåglar är fantastiska” visar att det finns en enorm potential. Att låta någon, exempelvis, som aldrig tittat i tubkikare ger en kick. Människor får se med egna ögon det som de bara sett på TV. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Sundsvall:Mat, boende, hyra av lokaler för 25 personer fredag-söndag:                          30 000 Resebidrag till deltagarna                                                                                 20 000  Personalkostnader                                                                                            10 000   Diverse (material etc)                                                                                        10 000Skåne alt GöteborgMat, boende, hyra av lokaler för 25 personer fredag-söndag:                          30 000 Resebidrag till deltagarna                                                                                 20 000  Personalkostnader                                                                                            10 000   Diverse (material etc)                                                                                        10 000
	Summa: 140 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 35 tim/ kurs 
	àpris: 300:-
	Epostadress: anders@sofnet.org
	Mobiltelefon: 070-27 87 428


