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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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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: Svenska Klätterförbundet
	Projektnr: B 1
	Projektnamn: Våga utmana och pröva! Där lagkänsla och samarbete står i fokus.
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 65 189
	Belopp kr Avser bidragsår: 65 189         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: Karin Persson
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: 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!
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Klubben Expedition Altitud kommer att arbeta långsiktigt och i bred samverkan med andra föreningar. De har redan olika arrangemang med funktionshindrande och förståndshandikapp i olika grader åt Sundsvalls Kommun- Kultur & Fritid Ungdomsavdelningen/Fritid För Alla. De har även satt upp mål att genomföra olika aktiviteter i en vinterdel för våra rörelsehindrade barn och ungdomar. Vårt täta samarbete med Sundsvalls Kommun och fritid för alla och det samarbetet blir allt större för varje år och ett allt större tryck får vi och förstår med det att behovet är stort. Expedition Altitud har även ett samarbete med Friluftsfrämjandets Alleman- ut  och även de har ungdomar med särskilda behov. Ett samarbete har pågått sedan 2007 och kan presentera mycket om vad de gjort både då det gäller Tv, radio och tidningar då dessa är  flitiga besökare då de anordnar dessa trevliga dagar för våra rörelsehindrade barn och ungdomar med särskilda behov och kan ständigt presentera via media vad vi gör.Expedition Altitud är den enda förening i landet som tar ut funktionshindrande till en sådan avancerad miljö med de aktiviteter vi har och har även haft folk med respirator då det gäller att komma ut i naturen och tälta, så det är ett område vi behärskar och kommer att utöka verksamheten för dom som har rörelsehinder och särskilda behov.Det som är deras största hinder idag och som hindrar dem att få agera fullt ut, är bristen på en hel del utrustning som de har som önskan att få hjälp med!Lite om det som varigt.http://svt.se/2.55868/1.2465077/klattring_for_funktionshindradehttp://www.nyheterna.se/tv?videoid=1735501&treeId=505021602http://st.nu/medelpad/1.3651405-berget-flyttar-granserhttp://st.nu/misc/bildspel/110628_klattring/
	Förväntade effekter: Deras förhoppningar är att bygga upp samarbete med kommun och privata instanser för att hjälpa individer med funktionshinder till ett aktivare liv med en natur och frilufts inriktad verksamhet. Effekterna blir att Expedition Altitud kommer att utöka och fortsatta med denna arrangemangsverksamhet även mot grundskola och gymnasium och ändamålet att utöka Expedition Altituds verksamhet på detta område. Föreningens mål  är att sprida klättring, naturupplevelser, trekking, geocaching, grottor och äventyr och möjliggöra för barn och ungdomar med funktionshindrande och förståndshandikapp till att ett grundläggande friluftsintresse för framtiden görs. Föreningen är noga med att noga 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 och de kommer även framledes att driva sin verksamhet efter dessa riktlinjer det är Expedition Altitud mål.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Endast ideella timmarUtrustning enligt lista 65189:-
	Summa: 65 189:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 


