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

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B2

Summer Camp - Gröna Dörren

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/01

2013/12

290 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

290 000

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2013

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

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)

-Öka intresset hos ungdomar som inte tidigare varit intresserade av natur och friluftsliv
genom att ta fram ett modern, händelserik verksamhet som är åldersanpassad.
- Fylla ett behov i samhället dvs underlätta för föräldrar att balansera arbetslivet med skollov.
- Öka intresset hos barn och ungdomar för jakt och därigenom bidrar till en ökad föryngring
av unga jägare/viltvådare i Sverige.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Fördelarna med ett aktiv friluftsliv är oändliga. Vi vet att människor som är aktiva i friluftslivet
tenderar att vara friskare och mer miljömedvetna. Däremot finns det många
samhällsmässiga faktorer som påverkar dagens människors utövning av friluftsliv. En av de
viktigaste faktorerna är urbaniseringen och förflyttningen från landsbygd till storstad. Den
naturliga kopplingen till naturen har försämrats över tid. I dag hittar vi familjer där inte någon
har en naturlig koppling till landsbygden eller naturen. Många barn och ungdomar har inte
upplevt naturen på nära håll. Dessutom påverkar den teknologiska utvecklingen
ungdomarnas intresse och behov att komma ut. Utöver allt annat är tiden idag en knapp
resurs. Många föräldrar har vilja men inte tid att komma ut med deras ungdomar.
Detta försvårar för en organisation som Svenska Jägareförbundet, där stora delar av
förbundets verksamhet bygger på en förståelse för hur naturen fungerar, på biologisk
mångfald samt på viltets förutsättningar, hot och möjligheter i det moderna samhället. En
problematik som delas av de flesta om inte alla gröna organisationer.
Det finns samtidigt en utpräglad naturtrend i samhället idag. Detta yttrar sig bland annat i ett
stort intresse för ursprung, ekologi, miljö och hållbarhetstänk, speciellt i storstäderna. Många
storstadsbor längtar till naturen, och även om naturen inte brukas i någon större
utsträckning är det viktigt att den finns nära inpå. Den moderna storstadsmänniskan har
samtidigt en önskan om att bruka naturen på ett nytt och mer modernt sätt än tidigare.
Många föräldrar har vilja men inte tid att komma ut med sina ungdomar. Skollov är en
särskilt besvärligt tid för den typiska barnfamiljen. Föräldrar har svårt att ta ledigt, fler och
fler mor-och farföräldrar är kvar i arbetslivet och valmöjligheter för ungdomar är färre och
färre.
Svenska Jägareförbundet har beslutet att göra en treårig satsning i syfte att lösa både
problemet med bristande intresse/kunskap om natur och friluftsliv samtidigt som man fyller
ett behov dvs en lösning till skollovsproblematiken. Fokus kommer att ligga på att utveckla
en rikstäckande veckolång och ålderanpassad lägerverksamhet, "summer camp", som
återkommer varje år. Första år ska vi genomföra ett pilotförsök med cirka 25 ungdomar.
Lägret ska genomföras den första alternativt sista veckan av sommarlovet. Ungdomar ska
få möjlighet att prova på olika aktiviteter som är kopplade till natur. Nyckelord ska vara
lättillgänglighet, enkelhet, modernt och individbaserat. Intresserade ungdomar ska utbildas
till lägerledare och mentorer.
Till första året ska andra organisationer bjudas in för att diskutera eventuella samarbeten.
Förväntade effekter

1. Ökat intresse hos barn och ungdomar för natur och friluftsliv
2. Ökad kunskap hos dagens barn och ungdomar om naturämnen som t ex allemansrätten
3. Ökat intresse och möjlighet för barn och ungdomar att delta i jakt och andra former av
friluftsliv
4. Aktiviteter för barn och ungdomar under början och slutet av sommarlovsperioden.
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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, månadslön, lönkostnader & omkostnader
190 000
2. Konceptutveckling
100 000

Summa

290000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

640 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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