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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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 Turistföreningen
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Aktivt sportlov i fjällen
	Projektstart årmån: 2012/02
	Projektslut årmån: 2012/03
	Projektets totala budget kr: 138 300 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 34 500 kr                  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: Linus Niva
	Telefon dagtid: 070-2756587
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet syftar till att ge barn som annars inte har möjlighet att besöka fjällen ett aktivt "sportlov" på Kebnekaise Fjällstation. Projektet drivs i samarbete med Stockholms Stadsmission. Tillsammans med Stadsmissionen kan vi ge barn deras första fjällminne, samt ge barnen chansen att få lära sig åka skidor, gå på snöskor och dricka varm choklad framför brasan. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet drivs i sammarbete med Stockholms Stadsmission och syftar till att ge barn som annars inte skulle få chansen ett aktivt sportlov i fjällen och en första fjällminne. Stadsmissionen står för urvalet av deltagare samt 5 st ledare. Svenska turistföreningen ansvarar för, mat, logi, transporter, utrustning och fjällledare. Under vecka 9, 2012, kommer ett aktivt sportlov i fjällen annordnas för barn som inte annars får den möjligheten. Under sportlovsveckan kommer barnen att få ägna sig åt typiska fjällaktiviteter som skidåkning, pulkåkning, snöskor. Dagarna kommer att avslutas med varm choklad framför brasan på Kebnekaise fjällstation. Upplägg aktiviteter:Dag 1  Fika i Nikkaluokta och skotersafari till fjällstationen.Dag 2  Skidskola med fjällförare, samt skidtur som avslutas med fika utomhus(m fjällförare)Dag 3  Skidtur till Elsas bro & fika utomhus. (m fjällförare)Dag 4  Pulkåkning, snöskor och gräva snögrottor. Fika i snögrottan.Dag 5  Skotersafari till Nikkaluokta för hemresa.Gemensamma måltider och fikastunder förläggs på Kebnekaise fjällstation.Alla aktiviteter anpassas efter rådande väder och förutsättningar.Projektet finansieras av Svenska Turistföreningen i samarbete med Stockholms Stadsmission och förhoppningen är att projektet skall resultera i en återkommande aktivitet 1-2 gånger per vintersäsong. Material och utrustning är en tung post under första året då ingen utrustning för barn finns att tillgå i nuläget. För kommande år kommer denna kostnad att stadigt sjunka då materialet har en livslängd på ca 3 år och kan bytas ut successivt. Om projektet får ett riktigt bra utfall hoppas vi kunna lösa finansieringen framöver genom sponsorer, vilket kommer att bli lättare efter första året. 
	Förväntade effekter: Projektet kommer att ge direkta effekter för deltagarna under "sportlovet" eftersom barnen får uppleva det bästa de svenska fjällen har att uppleva, en upplevelse som annars inte hade varit möjlig. Förhoppningarna är också att detta skall ge långvariga effekter hos deltagarna genom att de blir introducerade för friluftsliv. Vi tror att ett första fjällminne kommer att väcka en nyfikenhet för naturen och friluftsliv som lever kvar hos deltagarna. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Personalkostnader   160 timmar * 180 kr/h                                                       28 800 krInköp pulkor              300 kr *15 st                                                                      4 500 krHyra Skidor               200 kr * 15 st *5 dagar                                                     15 000 krInköp kläder              1000 kr * 15 st                                                                  15 000 krResekostnad med tåg  15 barn 5 vuxna                                                            16 000 krResekostnad buss                                                                                              4 000 krResekostnad Skoter tur & retur fjällstationen                                                    10 000 krMat 5 dygn 20 personer                                                                                     10 000 krBoende 350 kr per natt (15 barn 5 vuxna i 4 nätter)                                           28 000 kroverhead cirka 5 %                                                                                             7 000 krTotalt:   138 300 krProjektansökan avser att täcka kostnader för pulkor, skidor och kläder enligt budgeten ovan. Återstående kostnader står STF och Stadsmissionen för.
	Summa: 138 300 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 160 h
	àpris: 180 kr
	Epostadress: linus.niva@stfturist.se
	Mobiltelefon: 070-2756587


