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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: 
	Projektnamn: Skolan och integration i fokus!
	Projektstart årmån: 2013-09
	Projektslut årmån: 2013-10
	Projektets totala budget kr: 182 300
	Belopp kr Avser bidragsår: 142 500
	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: Anna Willén
	Telefon dagtid: 0706318883
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Naturen är ett offentligt rum och en viktig del i det svenska samhället. Men den nyttjas av långt ifrån alla. Om naturen är ett rum som bara är tillgängligt för dem som är uppväxta där, tenderar den att bli en segregerande faktor istället för en integrerande faktor. Friluftslivet blir således ett viktigt verktyg i integrationsarbetet genom att låta människor komma i kontakt med det svenska samhället genom naturen. Skolan pekas ut som en viktig arena i de nya målen för den svenska friluftslivspolitiken. Fördelen med att rikta stora insatser mot skolan är att man når väldigt många människor. Barn lär sig av sina föräldrar och ärver deras värderingar. Har inte föräldrarna en positiv syn på naturen är risken stor att barnen inte heller får det. Här kan skolan göra en viktig insats för såväl integration och folkhälsa som för intresset för miljö och hållbar utveckling. En negativ inställning till naturen hotar i längden att leda till minskad förståelse i samhället för vikten att skydda naturen. Genom att erbjuda skolor att skicka sina elever på lägerskolor i fjällmiljö kan många barn och ungdomar få den kontakt med naturen som de saknar i livet på hemmaplan. Syftet med lägerkolorna är att ge eleverna en ökad förståelse för och kunskap om naturen. Dessa erhålls genom att barnen och ungdomarna under lägerskolan får möjlighet att möta naturen, att möta varandra i naturen och att möta sig själva i naturen.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: En konkret metod – lägerskola i fjällmiljö vid STF Storulvån FjällstationMetoden är utformad att passa vår målgrupp ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet.Deltagarna bor på fjällstationen och största delen av dagarna spenderas utomhus. För de som vill finns möjlighet att övernatta i tält under en av nätterna.Viktiga kunskapsområden som behandlas under den tre dagar långa lägerskolan är:- Metoder för att hålla sig varm, torr och mätt. - Principer för klädsel utomhus.- Att kunna göra eld för värme och matlagning.- Hantera kniv på ett säkert sätt. - Orientering för att känna sig trygg på nya platser.- Vadning av strömmande vatten.- Principer för lägerbygge och boende ute i naturen.- Flora och fauna. - Naturen som kretslopp om människans plats och påverkan.- Väder.- Naturskydd.- Hur man gör om man går vilse i naturen.- Förflyttning- Säkerhet och första hjälpen
	Förväntade effekter: Genom att möta varandra i naturen får eleverna också möjlighet att lära känna varandra på ett nytt sätt. Vi blir en del av varandras upplevelser, ökar förståelsen för varandras enskilda behov och knyter starkare band.Mötet med sig själv i naturen leder ofta till nya insikter om det egna jaget. Mentala begränsningar om den egna fysiska kapaciteten raderas ut, eller utvidgas åtminstone. Upplevelser av kontraster gör att både det trygga livet inomhus uppskattas mer samt att naturen blir en självklar arena för rekreation, motion och social samvaro.  Skolor upplever ofta att tillgången på naturmiljöer, utrustning, bristande kunskap och intresse hos pedagoger, ekonomiska medel och tid utgör problem i arbetet med att uppfylla styrdokumentens krav på arbetet med friluftsliv. Lägerskolor i fjällmiljö som bedrivs av professionella guider kan definitivt skapa ett intresse för natur hos både pedagoger och elever. Lägerskolorna utbildar alltså inte bara eleverna utan inspirerar även pedagogerna till fortsatt arbete med friluftsliv i hemmiljön. Bidrag till STF Storulvåns lägerskoleverksamhet möjliggör att fler skolor kan erbjuda sina elever denna möjlighet. Bidraget täcker kostnaderna för guidernas löner samt inköp av utrustning som möjliggör att eleverna kan vistas ute på ett behagligt sätt oavsett väder. För att göra vårt samhälle lite bättre genom att göra det till en plats där alla känner sig välkomna behövs inga mirakel. Bara väl riktade resurser.   
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Bidraget är tänkt att täcka löner för guiderna och utrustning som möjliggör att eleverna kan uppleva naturen på ett behagligt sätt utan att behöva frysa eller bli blöta. Genom att köpa in bl a regnkläder och kängor/stövlar kan de barn som själva inte äger denna utrustning förses genom lån av detta. Viktiga faktorer för att uppleva sin utevistelse som positiv är att man får vara varm, torr och mätt. Prisbilden för tre dagars lägerskolan är nu 995 per elev. Då ingår boende med helpension, guider som leder verksamheten, lokaler/kåtor och all gemensam och enskild utrustning. Priset täcker idag inte de omkostnader som lägerskolorna innebär och därför söks nu bidrag.Förutsättningar för att kvalitetssärka dessa lägerskolor från STFs sida innebär bidragsstöd för personal och inköp av ny utrusning, då den gamla är utsliten. Bidragsansökan gäller för 2 lägerskolor 2013 och ska ses som en pilot för kommande år. Denna verksamhet ska vara ett årligt återkommande inslag. Under nästa år planerar vi att utveckla verksamheten till att även innefatta gemensam bussresa till fjällstationen.KalkylKost & Logi per person 995 Antal personer / lägerskola 20Antal lägerskolor 2Summa Kost & Logi 20 x 2 x 995 = 39800Personal Antal guider 2 Antal guidedagar 4 (1 dags förberedelser) Pris per guide 3500 / dagSumma personal 2 guider = x 2 lägerskolor = 56000Inköp av ny utrustning för att tillgodose behoven:10 st tält a 4500/st =   45 00015 st stromkök a 700/st =   10 50010 st Sjukvårdskit a 400/st =    4 00020 par kängor a 600/st =   12 00010 par regnkläder a 1500/st = 15 000Summa utrustning: 86500TOTALT: 182 300
	Summa: 182 300
	Beräknat antal arbetstimmar: 80
	àpris: 350
	Epostadress: anna.willen@stfturist.se
	Mobiltelefon: 


