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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: Förbundet Skog och Ungdom
	Projektnr: 1
	Projektnamn: "Hemma o på Fjället" en utbildning i natur o allemansrätt för unga ledare.
	Projektstart årmån: 20130301
	Projektslut årmån: 20131031
	Projektets totala budget kr: 164.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 108.000                2013
	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: Charlie Zachrisson
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet har som ide och syfte att inspirera våra ledare, få dem att känna sig värdefulla för organisationen och samtidigt ge våra medlemmar en möjlighet att ta del av två så pass viktiga ämnen som utomhuspedagogik och närnatur. Utomhuspedagogik och närnatur är två ämnen som genom att bli introducerade på ett djupare plan i Förbundet Skog och Ungdoms organisation genom våra unga ledare, skulle betyda mycket för våra medlemmar. Inom Förbundet Skog och Ungdom och många organisationer råder det ofta brist på ledare och denna satsning syftar till att hålla kvar och utveckla våra unga ledare så att vi på sikt kan stärka vår ledarstab och därmed kunna erbjuda mer verksamhet med utomhuspedagogik och närnatur framöver.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Utomhuspedagogik och närnatur är något som ständigt är aktuell. Förbundet Skog och Ungdom vill vara en del av detta och erbjuda våra unga ledare en inspirationskurs med utbildning där vi bjuder in föreläsare eller specialister inom dessa områden.En kurs där vi bjuder in 25 ungdomar på denna utbilda merutbildning. Genom att ta in kunniga föreläsare eller specialister inom utomhuspedagogik och närnatur ge våra ledare en kurs som kommer att inspirera dem så de engagerar och inspirerar flera inom organisationen.Det kommer även få dem att känna samhörighet och skapa nätverk med andra unga ledare från andra distrikt och Förbundet Skog och Ungdom-avdelningar, som på sikt kommer att hålla dem kvar inom organisationen.Vi kommer även att under kursen ge deltagarna egna upplevelser i friluftsliv genom att aktivera den utomhus. Exempelvis kan de testa vandring, övernattning under bar himmel, klättring och andra naturnära aktiviteter. Kursen genomsyras av information och diskussion om allemansrätten. Olika samarbetsövningar kommer även att genomföras under denna kurs.Förbundet Skog och Ungdom är idag en ungdomsorganisation för de som är intresserade av skogen som resurs.Förbundet Skog och Ungdom är en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar, äldre som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan betalning) ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.
	Förväntade effekter: Genom att erbjuda 25 ledare möjlighet att ta till sig kunskaper inom utomshuspedagogik och närnatur få dem att föra dessa kunskaper vidare inom organisationen. Även deltagare på naturdagar som genomförs i samarbete med skolor kommer att få ta del av den kunskap som denna utbildningskurs har gett ledarna. Målet är att 25 unga ledare skall delta i denna utbildningsvecka och att dessa 25 sedan skall engagera och inspirera flera.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning och projektstyrning                                                                      Övergripande projektledning 60h à 300kr                                                          18.000Resor för projektledning                                                                                       5.000Omkostnader för telefon,dator etc.                                                                       5.000Omkostnader för referensgrupp, möteskostnad, resor, ideella.                          15.000Utbildningsvecka för unga ledareKost o logi                                                                                                            44.000Resor till utbildningsveckan                                                                                 47.000Föreläsare o utbildningsledare                                                                            30.000 
	Summa: 164.000
	Beräknat antal arbetstimmar: 60
	àpris: 300kr
	Epostadress: info@epom.nu
	Mobiltelefon: 070-329 73 71


