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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BeskriVning aV projektets Budget Bidragsåret
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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 Folksport Förbundet (SFF)
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Invandrarungdom ut i naturen
	Projektstart årmån: 2013/01
	Projektslut årmån: 2015/12
	Projektets totala budget kr: 120.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 40.000                    2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 40.000                     2014
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 40.000                     2015
	Namn_2:  Vi kommer att inbjuda till och försöka samarbeta med skolidrotten i resp kommun.
	Organisation: -
	Belopp kr: 0
	Organisation_2: -
	Belopp kr_2: 0
	Organisation_3: -
	Belopp kr_3: 0
	Organisation_4: -
	Belopp kr_4: 0
	Namn_3: Björn Rackborg
	Telefon dagtid: 0430-27315
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet avser att få ut i första hand invandrarungdomar till att idka friluftsliv och minskamotsättningar mellan grupper av ungdomar
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi avser att kontakta samtliga invandrarföreningar inom de län ( 14 st) där vi har verksamhet. Introducera oss och vår verksamhet. Bjuda in ungdomarna (tillsammans med sina föräldrar) till träffar för information. Därefter anordna träffar i naturen med vandringar.Under träffarna avser vi ge ungdomarna kunskap om allemansrätten och allemansvett och vilka möjligheter dessa ger. Även annan naturkunskap avser vi förmedla.Efterhand utveckla detta till vandringar med övernattningar i det fria, fiske, kanoting och andra aktiviteter.Till en början kommer vi att utnyttja märkta vandringsleder med rastställen för att efterhandutbilda i kartläsning, kompass mm för att så småningom vandra fritt utan utmärkta leder.Fr o m år 2 avser vi utbilda ledare bland de deltagande som sedan kan fortsätta på ortervi inte har representation. Vi räknar med att 5 av våra föreningar kommer igång under första året (2013). Därefterkommer 5 till andra året efter utvärdering av de första.
	Förväntade effekter: Större kunskap om den svenska naturen, dess flora och fauna. Respekt för de lagar som ger oss möjlighet att använda naturen till vår rekreation och välbefinnande. Större förståelse mellan olika grupper av människor, religioner och härkomst.På detta sätt få fler utövare i vandring och uteliv och som aktivt deltar i både egna ochandras arrangemang. Utbilda fler vandringsledare och i synnerhet fler ungdomsledare
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Introduktionsbrev och kallelser till möten med invandrarföreningar                       2.000Inbjudan till vandrarträffar, ev hämtning av anmälda "elever"                                6.000Inköp kartor, kompasser, viss gemensam utrustning  (kursmtrl)                            4.000                                   Hyra av förläggningstält, trpt av dessa                                                                   8.000Proviant för egen tillagning, km ers till instruktör                                                    6.000Resekostnader för instruktörer på ca 14 län (14 x 3 x 185:- i introduktionsskede)7.770 Kursmaterial för vandringsledare (cirkelledare)                                                     8.000 Adm ( trycksaker tfners)                                                                                         8.000  
	Summa: 49.770
	Beräknat antal arbetstimmar: -
	àpris: 0
	Epostadress: aob.rackborg@telia.com
	Mobiltelefon: 070-208 85 68


