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

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B1

Våga utmana och pröva fortsättning

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2014/05

2013/08

89 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

89 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2014

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

De är inte medsökande men samarbete kommer att ske med handikapporganisationer och
kommuner.

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

Karin Persson

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-699 65 20

0701-03 05 22

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
2012 fick vi till vår klubb Expedition Altitud (XA)65 000:- att köpa specialutrustning för att kunna ta ut personer med funktionshinder till klippan.
Nu vill vi bjuda in personer med funktionsnedsättningar till ett nationellt läger. Vi vill också inspirera andra klätterklubbar att arrangera liknande
läger.
Syftet är att underlätta för rörelsehindrade/funktionshindrade barn och ungdomar att hitta sin plats i idrotten. Rörelsehinder kan vara ett
problem, men det löser vi tillsammans. Syfte och mål är att skapa förutsättningar för personer med rörelsehinder för en ökad fysisk aktivitet och
där igenom bidra till förbättrad folkhälsa och ökad livskvalitet. De har som syfte att visa alla att det inte den friska delen av befolkningen som
ska sätta hinder för vad en med rörelsehinder kan eller inte kan göra! Allt är en hjälpande hand de behöver och någon som tror på dem, sedan
finns det inga hinder på vad dessa rörelsehindrande barn och ungdomar kan göra! De vill också vara ute i vår natur!
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Två klubbar XA och Solna klätterklubb kommer gemensamt att arrangera ett 4 dagars
nationellt läger under försommaren/sommaren för 15 deltagare med assistenter.
Kontakt kommer att tas med olika handikapporganisationer och informera om lägret.
Till lägret kommer flera klätterklubbar som vi tror kan ha intresse av att eventuellt i framtiden
arrangera liknande läger bjudas in för att de ska få kunskap om lägerverksamhet för
personer med funktionsnedsättningar.*
Beroende på vilka deltagare som anmäler sig så ska det i så stor utsträckning om möjligt
försöka vara "ute" hela vistelsen. Övernattning i tält för de som kan.
Det krävs mycket personella resurser. Deltagarna kommer ha med sina assistenter men vi
måste ha många erfarna klätterinstruktörer med erfarenhet av att arbeta med personer med
olika funktionshinder.
Projektets mål är att sprida klättring, naturupplevelser, trekking, geocaching, grottor och
äventyr och möjliggöra för barn och ungdomar med funktionshinder och förståndshandikapp
till att ett grundläggande friluftsintresse för framtiden görs. XA är noga med att värna om djur
och naturliv då de är en förening som är aktiv utomhus och startar alltid sina arrangemang
med en genomgång av naturlära och vad allemansrätten innebär.

* För att verkligen få klubbrepresentanter att komma tror vi att vi måste ge dem en
reseersättning. Efter att de varit där kommer de vara så imponerade och inspirerade att
starta upp något liknande. men de måste komma dit för att se det. Och då måste vi nog
tyvärr locka med bidrag och stå för deras matkostnader.
XA har indikerat att de inte orkar med detta under 2013 då de har så mycket annat på gång.
Däremot vill de gärna genomföra detta 2014.

Förväntade effekter

Att deltagarna kommer vilja göra detta igen, det kommer troligtvis vara en enormt positiv
upplevelse för dem.
Att fler klubbar startar upp klättring för funktionshindrade utomhus likt XA´s verksamhet.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Deltagaravgift 15 x 500:- (billigt men vi vill möjliggöra detta för många)
Friluftsutrusting, kök,tält, sovsäck, liggunderlag osv
Huvudledare 10 dagar x 1500:Assisterande ledare 4 dagar x 800:- x 8 ledare
Mat 4 dagar x (15 deltagare+9 ledare) x 150:Assistenterna till deltagarna får betala allt själva
Mat till inbjudna klubbrepresentanter 2 dagar x 5 ledare x 150:Resebidrag till klubbrepresentanter 5 ledare x 2000:-

7 500
30 000
15 000
25 600
14 400
1 500
10 000

Summa

89 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Ass ledare 8 x 78 tim, huvud ledare 126 tim

Vi har ett generellt arvode 1500:- och 800:- i förbundet när de är på uppdrag

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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