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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)
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Organisation

Organisation
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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
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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: Sveriges Hembygdsförbund
	Projektnr: 
	Projektnamn: Ung Ambassadör
	Projektstart årmån: 2013 / 01
	Projektslut årmån: 2014 / 12
	Projektets totala budget kr: 1290 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 645 000
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 645 000
	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: Viktoria Hallberg
	Telefon dagtid: 08-441 54 89
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att utveckla hembygdsrörelsens friluftsverksamhet med särskild inriktning på barn och unga. Genom en särskild satsning i hembygdsföreningens friluftsverksamhet ska fler unga besökare lockas till kunskap och engagemang för sin bygd genom hembygdsföreningarnas vandringar och utflykter i kulturlandskapet. En ökad kunskap om sin bostadsort ger en stärkt identitet och stolthet. En egen känsla av tillhörighet och trygghet motverkar intolerans och öppnar i stället för nyfikenhet på andras identiteter och hemorter. Unga som får verktyg och ansvar att bli företrädare för sin hembygd eller hemort stärks i identitet, personlig mognad och medborgerliga engagemang. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Hembygdsrörelsen vänder sig i hög grad till barn och unga med sin verksamhet. Majoriteten av hembygdsrörelsens medlemmar bär en stor kunskap om sin bygd eller bostadsort som de vill dela med nya generationer och inflyttade. Verksamheten är naturligt inriktad på utomhusvistelse, den lokala historien, kulturlandskapet och allemansrätten. Det kan gälla det nära landskapet, dess historiska spår och berättelser, natur- och kulturvärden men också de vidare omgivningarna och dessas naturgivna och historiska betydelse. SHF vill genom detta projekt stärka och utveckla denna verksamhet inom organisationen.  Bland hembygdsrörelsens medlemmar finns en stark efterfrågan av ytterligare satsningar för att utveckla verksamheten för barn och unga. Det gäller samverkan med skolan men också andra typer av fritidssatsningar. Det finns också efterfrågan på fortbildning kring guideteknik och bemötande, skyltning och berättarteknik. Hembygdsrörelsen har med sin djupa förankring i och kärlek till lokalsamhället unika förutsättningar att förmedla och väcka ett starkt engagemang, stolthet och nyfikenhet för detsamma. Initiativet leder till ett ökat samarbete mellan hembygdsföreningar och skola, ungdomsgårdar och ungdomsorganisationer.Genom ett brett kontaktnät på lokal, regional och nationell nivå har SHF stora möjligheter att snabbt få igång insatser som stärker medlemmarnas möjligheter att utveckla verksamheten enligt ovan. Vi vill ta fram ett studiematerial om pedagogik och guideteknik i samverkan med Centrum för Naturvägledning och Studieförbundet Vuxenskolan. Här ska också finnas goda exempel på landskapsinriktad verksamhet för barn och unga samt en projektbeskrivning för ett utbildningprogram av unga hembygdsambassadörer. Materialet tar utgångspunkt i det lokala kulturarvet och hembygdsrörelsens tradition med en särskild inriktning på friluftsverksamhet för barn och unga i kulturlandskapet. En viktig resurs är också kompetensen inom vårt eget utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik. Vidare vill vi sedan genomföra 26 regionala konferenser med praktiska workshops på temat i samverkan med de 26 regionala hembygdsförbunden.År 1: Berörda samverkansparter är redan tillfrågade men kontaktas för vidare planering om medel frigörs.  En projektledare rekryteras. Arbetet att ta fram ett studiematerial påbörjas. Information om projektet går ut till hembygdsrörelsens 26 regionala förbund. Information sprids även via hemsidan, nyhetsbrev och den nationella tidsskriften Bygd och Natur. Konferenserna planeras i samverkan mellan berörda parter. Samverkande parter bistår med föreläsare under konferenserna men även lokala förmågor anlitas. Andra ideella organisationer med liknande intressen informeras och bjuds in till självkostnadspris. Konferenserna dokumenteras och utvärderas vartefter de genomförs. År 2: Resterande konferenser genomförs. Materialet sammanställs och redovisas. Deltagande föreningar över hela landet går vidare med utbildningar av unga hembygdsambassadörer. 
	Förväntade effekter: Då det inom hembygdsrörelsen finns en stor efterfrågan på fortbildning inom ovan nämnda område bör en satsning få ett gott gensvar. Minst femtio personer per län förväntas i genomsnitt nås av de regionala konferenserna. Dessa i sin tur för material och inspiration vidare till sina respektive lokala föreningar där det  diskuteras och verksamhet kan initieras. En viktig faktor då möjlighet ges till fysiska träffar är att människor med gemensamma intressen kommer samman och stärker sina interna nätverk. Detta borgar för en långsiktig effekt av satsningen. Ett nytt material gör att de intresserade får en gemensam referenspunkt för vidare samverkan. I genomsnitt finns uppskattningsvis fem till tio föreningar per län som redan idag bedriver olika former av friluftsverksamhet för barn och unga. Vidare finns uppskattningsvis lika många som har eller vill komma igång med detsamma. Vi förväntar oss att de som redan har verksamhet får ny inspiration och en förhöjd kunskap och färdighet att fortsätta och utveckla sin verksamhet samt att uppskattningsvis minst fem ytterligare föreningar per regionförbund kommer igång. Fem till tio föreningar per län förväntas rekrytera ungdomar till en utbildning till "Hembygdsambassadör". Under år två delas minst 400 ambassadörsdiplom ut till nya unga hembygdsambassadörer som kan anlitas som guider, värdar och värdinnor inom exempelvis turism och konferens. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lokalhyra    (26 länsförbund x 10 000)                                                     260 000 sekResor och arvode för föreläsare  (26 länsförbund x 10 000)                                                 260 000 sekReseersättning till deltagare   26 länsförbund x 4000                              100 000 sekAdministration, redovisning, revision, kontorskostnader                          100 000 sekTryck av studiematerial, 4000 ex                                                              50 000 sekDiplom hembygdsambassadör                                                                  20 000 sekArbetstid projektledning, halvtid (32 000/mån)                                                   Sociala avgifter, semester                                                                         500 000 sek Totalt:                                                                                                         1 290 000SHF samt de regionala hembygdsförbunden förväntas i viss mån gå in med kompletterande arbetstid utöver projektledarens. Möjligheter till ytterligare finansiering av projektet kan eventuellt finnas både nationellt och regionalt. 
	Summa: 1290 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 2000
	àpris: 276
	Epostadress: viktoria.hallberg@hembygd.se
	Mobiltelefon: 


