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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: Naturskyddsföreningen
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Närnaturguiderna
	Projektstart årmån: 201201
	Projektslut årmån: 201212
	Projektets totala budget kr: 600 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 480 000                2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Studiefrämjandet
	Organisation: Naturskyddsföreningen
	Belopp kr: 120 000
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Eva Lindberg
	Telefon dagtid: 08-702 65 15
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Närnaturguiderna har funnits sedan 2004 och har utbildat/fortbildat över 500 personer. Syftet är att utbilda medlemmar hur vi blir bättre ledare utomhus och att väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden. Regionala guidenätverk finns på åtta ställen. Närnaturguiderna är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Närnaturguiderna har hittills guidat över 50 000 människor.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Under 2012 avser vi:Fortsatt utbildning av NärnaturguiderVi kommer att fortsätta erbjuda kompetenshöjning för redan etablerade Närnaturguider. Vi kommer dessutom att erbjuda utbildning för nya Närnaturguider. Vi har ett utbildningskoncept med Grunden, Utveckling och Utmaning som en trestegsraket. Under fem år har vi ordnat utbildning på Valla Folkhögskola i Linköping och under 2011 har vi varit på Blidö i Stockholms skärgård. Vi avser att under 2012 ordna två utbildningar om fyra dagar vardera någonstans i Sverige. Dessa utbildningar vänder sig till Närnaturguider och Natursnoksledare och kommer utöver guideteknik bland annat att innehålla fakta och praktik om hur vi arbetar med barn och familjer i naturen. (Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet.)Två nya handledningar Vi har i ett flertal guidehandledningar som verktyg för våra guider. Befintliga handledningar handlar om:- Att guida om klimat och vad klimatförändringar gör med naturen- Att guida om odlingslandskapet och hur jordbruk påverkar naturen- Att guida om hur vårt landskap har påverkats de senaste 100 åren och hur vi vill att det ska påverkas de kommande 100 åren- Att guida politiker om betydelsen av att barn har skogar nära sin bostad eller skolaUnder 2011 håller vi på att ta vi fram en guidehandledning om hur kemikalier påverkar oss och naturen.Nu vill vi utöka samlingen med guidehandledningar till att också handla om hur vi guidar om vatten, både bräckt, sött och salt samt hur vi guidar i skog, såväl nära bebyggelse som i gammelskog. Vidga gruppen till ett UtenätverkVi kommer att ordna minst en träff för att stärka nätverket och vidga cirklarna för vårt ”utetänk”. Vi avser att stötta bildandet av ett nationellt nätverk för alla i Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet som vill förkovra sig i hur man på bästa sätt ordnar utbildning/guidning/aktiviteter utomhus. Detta innebär att samla aktiva från kretsar, inom Natursnokarna, Närnaturguiderna och Skogen som klassrum m fl. Naturnatten (natten mellan 5-6 juni) är Utenätverkets höjdpunkt på året. Varje år bestäms ett tema för Naturnatten ett eller två år framåt. Inom Utenätverket fortsätter vi att utveckla verksamheten, vilket innebär stöd till våra regionala guidenätverk, kommunikation med guiderna men också att integrera Närnaturguideutbildningen i Naturskyddsföreningens ledarskapsprogram och traineeprogram. 
	Förväntade effekter: • Fler blir bättre utomhusledare • Fler utomhusaktiviteter håller ännu högre kvalité• Minst två utbildningar för ca 30 guider/natursnoksledare hålles• Två guidehandledningar tas fram • Breddat utbildningssamarbete med Studiefrämjandet • Ett nationellt Utenätverk bildas 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektsamordnare 0,5 tjänst                                                                            300 000Två utbildningar för nya och etablerade guider                                                80 000Två guidehandledningar om vatten och skog                                                   50 000En träff för Utenätverket                                                                                    50 000OH                                                                                                                     120 000
	Summa: 600 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 918 h
	àpris: 327 kr/h (inkl soc avg, semestertillägg)
	Epostadress: eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 


