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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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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: 2
	Projektnamn: Fjälläger för Unga
	Projektstart årmån: 2013/06
	Projektslut årmån: 2013/07
	Projektets totala budget kr: 122 000
	Belopp kr Avser bidragsår:  79 000kr                2013
	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: Björn Jonsson
	Epostadress: bjorn.jonsson@stfturist.se
	Telefon dagtid: 0253 596 887
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att på ett enkelt och inspirerande sätt väcka intresse hos ungdomar för svensk natur och friluftsliv i allmänhet och fjällnatur i synnerhet. I denna första fas vill vi pröva detta koncept i fjällmiljö, för att sedan kunna applicera grundupplägget på flera av våra anläggningar runtom i hela landet.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Lägret riktar sig till ungdomar mellan 12 och 15 år och pågår i 5 dagar varav 3 är på fjället. Under Expeditionen främjas god kamratskap, kunskapstörst och hänsynstagande mot naturen genom en fjällkamp som bedrivs i lagform.De tre dagarna på fjället kräver ledare med godkänd fjälledarkompetens. Vid förväntat antal deltagare på 20st krävs 3 ledare av säkerhetsskäl.Genomförande: Dag 1: Deltagarna samlas för gemensam busstransport från Stockholm till Grövelsjön. För att göra resan intressantare samt att även på resan få in ett utbildande upplevelseinslag planeras ett stopp för guidad tur i Falu Gruva. På plats i Grövelsjön är det gemensam middag som avslutas med fjällråd, där deltagarna hälsas välkomna och informeras om kommande dagar.  Dag 2: Tält och proviant packas och fördelas på fjällkamslag/tältlag som sedan hjälps åt under hela fjällvistelsen. Vandring ut på fjället för basläger där gruppen tältar följande 2 nätter. Aktiviteter efter väderförutsättningar.Dag 3: En dag vi fyller med vad som efter väder är lämpligt. Tex topptur,fiske,djurspaningDag 4: Vandring tillbaka till fjällstationen för gemensam middag och avslutning.Dag 5: Gemensa hemresa i buss.
	Förväntade effekter: Att genom kunniga ledare och ett "lagom" tufft arrangemang få ungdomar att bli nyfikna på, vilja värna om och tillbringa mer tid i svensk natur.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kostnaden för 1 deltagare är 2150 krDenna summa täcker kost alla dagar och logi 2 dagar på Grövelsjöns fjällstationKostnad Kost och Logi2150 per deltagare X 20                                                                                     43 000                                                                                    Övriga kostnader1. Ledare 1 veckas planering                                                                             6.0002. 3 ledare 5 dagar + 1 ledare 1 förberedelsedag, 1 efterarbetsdag                  22.0003. Chartring av buss för gemensamtransport  samt guidning på vägen             30.000                                          4. Annonsering                                                                                                   10.5006. Div omkostnader t ex extra förplägnad, ved, transporter,                              10.500Summa övriga kostnader                                                                                    79.000
	Summa: 122.000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 200
	àpris: 128 - 133 kr


