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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: Svenska Jägareförbundet
	Projektnr: B1
	Projektnamn: NiSSE
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 490000                    2012
	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: Tamisha Kindberg
	Epostadress: tamisha.kindberg@jagareforbundet.se
	Telefon dagtid: 070-330 0431
	Syfte med hela projektet sammanfattning: • Sprida NiSSEs grundtankar till andra delar av landet.• Öka intresset för och deltagande i det svenska natur och friluftslivet bland ungdomar med utländsk bakgrund.• Engagera/ aktivera flera relevanta aktörer (organisationer, individer) som är verksamma inom svensk natur och friluftsliv.• Skapa möjlighet för möte och kulturell utbyte mellan inhemska svenskar och människor med utländsk bakgrund. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Sedan oktober 2009 har Svenska Jägareförbundet drivit ett delprojekt som kallas för NiSSE. Verksamheten började som en engångsinsats med syfte att genomföra ett konkret integrationsarbete som i tur kunde användas som ett bra exempel samt ge ökad kunskap. Dagen var en succé med positiv respons ifrån både deltagare och medarbetare och även journalister och jägarkåren. Med medel ifrån Friluftsrådet kunde Svenska Jägareförbundet sedan utveckla konceptet och idén i form av ett pilotprojekt. Projektet har både uppnått och överstigit förväntningarna. Verksamheten har introducerat ungefär ett hundra ungdomar till den svenska naturen och friluftslivet. Projektet jobbar med cirka femtio ungdomarna i taget, under loppet av ett år. Under perioden får gruppen delta i fler olika aktiviteter som spänner över de fyra årstiderna samt i olika naturmiljöer. Genom aktiviteterna har ungdomarna lärt sig mycket, t ex om allemanrätten, de svenska viltarterna, viltvård samt om de olika naturmiljöer som finns. Som en effekt av projektet observeras en tydlig ökning i intresset för det naturvetenskapliga ämnet. Skolorna jobbar också mer aktivt med naturrelaterade ämne både i och utanför klassrummet.  Alla som har medverkat i verksamheten har uppvisat positiva förändringar i attityder och åsikter. Problemet är att verksamheten idag nå bara en liten skara (deltagare och medarbetare). Varför är inte fler aktiva?Våra erfarenheter hittills har visat att 1. Primära målgruppen dvs människor med utländsk bakgrund är öppna till den svenska naturen och friluftslivet men behöver information. De vill gärna att det kommer någon som informera/visar på möjligheter.2. Det finns många som är villiga att bidra, men hålls tillbaka pga av egen okunskap. De behöver information och stöd. Om vi ska uppnå vårt syfte måste vi hitta mer innovativa sätt att visa vad vi gör. Den feedback vi får av deltagare ska användas för att inspirera andra samt verifiera nyttan med projektet. Vi måste fortsätta att genomföra olika praktiska aktiviteter för att ge alla egen erfarenhet  och ett gott exempel. Dessutom måste vi stödja och inspirerar genom att bidra med information och material.Med sökta projektmedel ska följande genomföras: 1. En fortsättning med friluftsdagarna - både egna samt att vi stödjer andra som vill genomföra egna aktiviteter2. Filmdokumentär - idag har vi ett system för kontinuerlig utvärdering där vi med utvärderingsblanketter och enkäter mäter ungdomarnas attityder och åsikter. Med teknikens hjälp hoppas vi kunna fånga en mer fri bild av gruppens tankar och åsikter då det inte kommer att finnas några vägledande frågor. Ungdomarna och skolpersonal ska få tillgång till videokameror så att de kan filma aktiviteterna ur sina egna perspektiv. En konsult ska få i uppgift att producera en film av materialet från ungdomarna tillsammans med egna filmmaterial att användas som information och i utbildning.3. Webbsida - webben är det perfekta verktyget eftersom det underlättar informationsutbyte. Förutom att sprida information och egna goda exempel ska vi ta fram ett webbverktyg som underlättar för andra att dela med sig av sina erfarenheter. Webben ska också vara en plats för öppen dialog och att skapa nya kontakter.4. Stödmaterial - ta fram en handledning och studiematerial som kan underlätta för andra att komma igång.
	Förväntade effekter: Ökad kunskap och förståelse för svensk natur och friluftsliv bland människor med utländsk bakgrund.Ökad förståelse för allemansrätten Öka deltagandet i friluftsaktiviteter.Kunskapsöverföring till närståendeÖkat engagemang från andra aktörer som är verksamma inom svensk natur & friluftslivÖkad dialog och gemenskap mellan invandrare och inhemska svenskaKunskap utbyte -Ökad förståelse och kunskap om förhållandet mellan människor med utländsk bakgrund och naturen. Samordning och ökad effektivitet av tillgängliga resurser. Framställning av en användbar mall/studiehandledning för arbetet med integration och natur. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Dokumentärfilm (ungdomar dokumenterar sina åsikter + konsult = visuell dokumentation om projeketet)                                                                                                        180000Webbsida - (forum för utbyte av goda exempel, kontaktinfo mm.)                          60000Friluftsdagar (praktisk erfarenhet)                                                                          100000Nätverk, möten, seminarier (bygga upp nätverk, inspirera samt sprida resultat)     80000Övriga material, administration (stödmaterial)                                                          70000
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