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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B1

Nya Svenskar i Naturen

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/01

2015/12

851 000 kr (2013)

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

493 000

2013

Belopp, kr

500 200

Avser bidragsår

2014

Belopp, kr

507 760

Avser bidragsår

2015

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

Studiefrämjandet

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Tamisha Kindberg

tamisha.kindberg@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070 330 0431
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

- Utveckla en modell för integration av ungdomar med utländsk bakgrund genom ökad kunskap och
deltagande i aktivt friluftsliv
- Öka intresset/möjligheterna för deltagande i friluftsliv och föreningsliv hos den primära målgruppen
(ungdomar med utländsk bakgrund)
- Underlätta för friluftslivutövare som jägare att föra dialog med nya svenskar och erbjuda aktiviteter
- Underlätta för skolor att spela en större roll i alla ungdomars introduktion till friluftsliv.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Nya Svenskar i Naturen är den logiska fortsättningen på det framgångsrika projektet Nisse, där fokus kommer att ligger på
utvecklingen både av en effektiv metod för att sprida Nisse konceptet och av formerna för samverkan mellan berörda
aktörer som jägare och skolor. Motivet för denna utveckling är de positiva reaktionerna som Nisse fått ifrån allmänheten
samt en enorm efterfrågan på denna typ av verksamhet från andra skolor och organisationer.
Genom Nisse har cirka 250 ungdomar fått en introduktion till den svenska naturen och friluftslivet genom handledning och
praktiska aktiviteter. Kunskap och praktisk erfarenhet i viktiga ämnen som ekologi och allemansrätt har ökat. Deltagande
skolor har fått ökad motivation och jobbar nu mer aktivt med dessa ämnen i sin undervisning. Fler föräldrar med utländsk
bakgrund får andrahandsinformation från sina barn och är mer positivt inställda till barnens deltagande på dessa
aktiviteter.
Nisse har helt enkelt bidragit med ett bra koncept men om vi ska möta efterfrågan måste en mer effektiv arbetssätt
utvecklas.
Tidigare har de tilltänkta genomförarna dvs jägarna stått för kunskapen och vi har gett dem ett bra koncept men det har
inte varit tillräckligt för att helt motivera dem. Samtidigt vet vi att viljan finns, både från de udda försök som gjorts av
enskilda jaktlag samt en positiv responsen ifrån andra insatser. Skolorna skyller det låga utövandet av utomhusaktiviteter
på bristande resurser men Nisse har visat att med rätt kunskap och vilja kan de göra en hel del på egen hand.
Genom Nya Svenskar i naturen ska vi förse jägare och skolor med de verktyg som behövs så att de tillsamman eller
självständigt kan ge teoretiskt/praktiskt kunskap till ungdomar med utländsk bakgrund och på så sätt skapa ett effektiv
system för att driva Nisse konceptet vidare. Dessutom hoppas vi att modellen blir användbar för andra
friluftsorganisationer.
Den primära målgruppen är barn och ungdomar med utländsk bakgrund men för att uppnå full effektivitet måste man
satsa på helheten. Det betyder att för att verkligen nå ungdomar både i bredd och djup måste man även sträva efter att
integrera dem som spelar en viktig roll i deras liv dvs. skolpersonal, föräldrar och i dessa fall även jägare. Metodiken kan
även tillämpas på andra grupper som ungdomar med svensk bakgrund och vuxna med utländsk bakgrund.
Fördelarna med ett aktiv friluftsliv är oändliga. Tyvärr finns det idag många faktorer som påverkar dagens människors
utövning av friluftsliv. En av de främst faktorerna är urbaniseringen och förflyttningen från landsbygd till storstad. I dag
upplever vi hela familjer där ingen i familjen har naturlig koppling till landsbygden eller naturen. Många barn och ungdomar
har inte upplevt naturen på nära håll. Problemet är ändå större bland invandrarfamiljer som inte har samma koppling till
den svenska naturen och friluftslivet. Dessutom bor de flesta människor med utländsk bakgrund i storstäder. Föräldrar
saknar resurs att guida sina barn. Då leder till att skolon och resten av samhället får ett ökat ansvar för att dessa
ungdomar får den kunskap som behövs.
För Svenska Jägareförbundet och de flesta gröna organisationer där stora delar av verksamheten bygger på en förståelse
för hur naturen fungerar, är det viktigt att alla delar av samhället får kunskap i dessa ämnen.
Med sökte medel ska följande genomföras:
1. Inventering av befintliga material/resurser samt av jägarnas/skolorna behov av dessa
2. Ta fram goda exempel bland jaktvårdkretsar som kan fungera som faddrar till närliggande kretsar och erbjuda stöd vid
planering av aktiviteter.
3. Framtagande av handledning/studiematerial för jägarkåren. Kan även använda av andra friluftsorganisationer.
Materialet skall kunna användas av både lärare, elever och föräldrar.
4. En fortsättning med friluftsdagarna – i egen regi samt att vi stödjer andra i deras genomförande.
5.Utvärdering

Förväntade effekter

1. Ökad kapacitet att bemöta behovet som finns bland framför allt skolor men även hos etniska organisationer.
2. Ökat engagemang bland lokala jaktvårdskretsar och enskilda jaktlag som leder till ett utökat utbud av lokala
friluftsaktiviteter för barn och ungdomar, särskilt de med utländsk bakgrund.
3. Ökad kunskap bland skolor och verksamheter som har särkilt ansvar för barn och ungdomar med utländsk
bakgrund, vilket skapar en positiv inställning till erbjudna friluftsaktiviteter och även ökar genomförandet av egna
aktiviteter.
4. Ökad kunskap bland föräldrar vilket i sin tur skapar positiv inställning till friluftsliv och de möjligheter som erbjuds.
5. Utökat möte. Samverkan och en förbättrad kommunikation och gemenskap mellan jägare, skolor, föräldrar, och
barn/ungdomar med utländsk bakgrund.
6. Ökade möjlighet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund att delta i friluftsliv.
7. Ökad kunskap och förståelse för bl.a. svensk natur, friluftsliv och allemansrätten bland människor med utländsk
bakgrund.
8. Samordning och ökad effektivitet av tillgängliga resurser.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

kalkyl år 1 (projektet beräknas därefter pågår under minst ytterligare 2 år)
1. Projektledning, lönekostnader inkl soc avg
576 000
2. Resor
20 000
3. Konceptutveckling del 1
50 000
3.1 Inventering av existerande material/resurser
3.2 Inventering av jägarnas/skolorna behov
3.3 Handlednings-/studiematerial för jägarkåren.
3.4 Handlednings-/studiematerial, för lärare, elev och föräldrar.
4. Friluftsdagarna – egna och stöd till andra.
80 000
5. Nätverk, möte, seminarium, utvärdering
50 000
6. Övriga material, administration
75 000
7. Egen finansiering
-358 000
Totalt ansökta projektmedel (år 1)

493 000 kr
Summa

493 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1920 h

300 kr/h (inkl soc. avg., semestertillägg)

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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