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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Hälsofrämjandets Riksförbund
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

Allemansrätten - kunskap och inspiration till barn, unga och föräldrar
Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

Januari 2014

December 2014

607 600:-

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Lina Lanestrand

info@halsoframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-643 05 04

0705-31 34 07

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Att främja barn och ungas hälsa genom utevistelse och friluftsliv samt att tidigt väcka barn och ungas intresse för att vara ute i naturen för att långsiktigt främja deras fortsatta utevistelse, hälsa
och välmående. Som en del i detta syfte riktar sig projektet till föräldrar och familjer, liksom till skolor och beslutsfattare.
Genom att:
• genomföra utbildning för pedagoger, skolledning och tjänstemän samt politiker i utbildningsfrågor kunskap om allemansrätten och betydelsen av att barn i sin vardag ( t ex i skolan) vistas ute i
naturen.
• sprida foldern Allemansrätten som undervisningsmaterial till pedagoger på skolor. Foldern är det enda utbildningsmaterial som finns och framgångsrikt har använts av pedagoger på skolor runt
om i Sverige.
• genomföra föräldragrupper i naturen där barn och vuxna tillsammans får kunskap om allemansrätten samt väsentliga fakta om natur och skog t ex kunskap om giftiga och ätliga växter, bär och
svamp.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Mål
Projektet avser att under projekttiden på ett år nå följande mål:
• Att genomföra 5 nationella utbildningsdagar om allemansrätten, metoder och verktyg i arbetet samt skolans roll i undervisning
om allemansrätten och friluftsliv (på olika orter runt om i landet) som riktar sig till pedagoger, skolledare, tjänstemän och politiker
inom skol- och utbildningsfrågor.
• Att trycka och sprida 10 000 folderar om Allemansrätten till skolor i landet via Utbudet.
• Att ta fram ett metodmaterial för föräldragrupper med tema allemansrätten och friluftsliv. Under projektperioden testkörs
materialet i 3 föräldragrupper på tre olika orter i Stockholm med kranskommuner.
• Att genomföra en nationell lansering av metodmaterial för föräldragrupper med tema Allemansrätten och friluftsliv. Materialet
avses spridas till Barnavårdscentraler, mödravårdscentraler samt till ideella föreningar, förskolor och skolor.
Målgrupp
Barn, unga, föräldrar, pedagoger, skolledare, tjänstemän och politiker i kommuner med uppdrag inom skol- och utbildningsfrågor.
Upplägg
• Att genomföra 5 nationella utbildningsdagar om allemansrätten, metoder och verktyg i arbetet samt skolans roll i undervisning
om allemansrätten och friluftsliv (på olika orter runt om i landet) som riktar sig till pedagoger, skolledare, tjänstemän och politiker
inom skol- och utbildningsfrågor.
• Att trycka och sprida 10 000 foldrar om Allemansrätten till skolor i landet via Utbudet.
• Att ta fram ett metodmaterial för föräldragrupper med tema allemansrätten och friluftsliv, vilket innebär att genomföra 3
föräldragrupper på tre olika orter i Stockholm med kranskommuner i syfte att testa av metodmaterialet.
• Att genomföra en nationell lansering av metodmaterial för föräldragrupper med tema Allemansrätten och friluftsliv. Materialet
avses spridas till Barnavårdscentraler, mödravårdscentraler samt till ideella föreningar, förskolor och skolor.
Nationell utbildning om allemansrätten och friluftsliv
Hälsofrämjandet tar fram ett utbildningsupplägg och utbildningsmaterial som lyfter betydelsen av att undervisningen i skolan lyfter
Allemansrätten och friluftslivet kontinuerligt. Materialet involverar skolans roll, pedagogernas och skolledningens roll i undervisning
kring allemansrätten och friluftsliv samt ger konkreta metoder och verktyg för arbetet. Foldern Allemansrätten rekommenderas
som ett undervisningsmaterial i skolorna.
Foldern allemansrätten
Att fortsatt trycka och distribuera Allemansrättfoldern till skolor som undervisningsmaterial via Utbudet. Foldern har hittills nått 22
000 ungdomar och skolorna efterlyser fortsatt denna folder, varför det är viktigt att fortsatt trycka och distribuera den.
Föräldragrupp Allemansrätten och friluftsliv
Många föräldrar värnar om att deras barn är utomhus när de är små och inser betydelsen av utevistelse och friluftslivet, men
många saknar idag baskunskap om allemansrätten och friluftsliv. Föräldragruppens syfte är att inspirera föräldrar och barn
tillsammans att vara ute i naturen, i syfte att inspirera familjer till ett kontinuerligt friluftsliv. Genom att i föräldragruppens form
utbilda om allemansrätten och friluftsliv kan föräldrar och barn tillsammans få kunskap om naturen och hur vi värnar
allemansrätten. Baskunskaper blandas med lära om friluftslivet genom att t ex prata om giftiga och ätbara växter, bär och svampar
i Sverige samt att väcka engagemang för att hålla naturen ren. Lekar och aktiviteter i naturen samt praktiska råd för friluftsliv med
familjer är en integrerad del av föräldragruppens innehåll.
Projektledaren tar fram ett metodmaterial för fem veckor med träffar om 2-4h ute i naturen, för föräldragrupper med tema
allemansrätten och friluftsliv. Tre testkörningar av materialet genomförs med föräldragrupper på tre olika orter i Stockholm med
kranskommuner. Föräldragrupperna genomförs med barn i olika åldrar under testperioden, syftet är att kunna rikta materialet till
föräldragrupper med barn 0-1år, föräldragrupper med barn 1-3 år samt föräldragrupper med barn 3-6 år.
Föräldragruppsmaterialet kommer sedan att lanseras till mvc, bvc, förskolor, föreningar och andra som kan vara intresserade av
att använda det.

Förväntade effekter

Förväntat resultat är att
• 100-200 vuxna deltar i projektets nationella utbildningsdagar om allemansrätten, metoder och verktyg i
arbetet samt skolans roll i undervisning om allemansrätten och friluftsliv. Syftet med detta är att friluftsliv och
kunskapsspridning om allemansrätten är en stark, inpsirerande och integrerad del av undervisningen.
• 10 000 barn och unga får en god och stabil kunskap om allemansrätten i skolans undervisning, där foldern
Allemansrätten är en integrerad del av undervisningen.
• 30-45 föräldrar med barn deltar i föräldragrupper med tema allemansrätten och friluftsliv i syfte att främja
deras utevistelse, kunskap om allemansrätten och deras friluftsliv och hälsa i familjen.
• Ett metodmaterial om föräldragrupper med tema allemansrätten och friluftslivkan spridits till bvc, mvc,
ideella föreningar, förskolor och skolor, i Sverige - vilket avser inspirera till sådan föräldragruppsverksamhet i
kommuner runt om i landet.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Budget
Hälsofrämjandet söker ekonomiskt bidrag för projektets kostnader enligt denna budget, vi söker bidrag om totalt 607 600:- för att bedriva
projektet under ett år, med avsikten att därefter kunna fortsätta bedriva aktiviteterna inom ramen för den ordinarie verksamheten.
1 deltidsanställd projektledare på 75% under ett år,
baserat på månadslön 32 000:- (inkl soc.avg.)٤٤٤٤٤

417 600:-

Framtagning och layout av material٤٤٤٤٤٤٤

20 000:-

5 Nationella1-dags utbildning på fem orter i landet
(inkl deltagarnas lunch. Konferenslokal, fika och resor för projektledaren) ٤ 30 000:Tryck och distribution av Allemansrätt-foldern i 10 000 ex till skolor٤٤

100 000:-

OH-kostnader inkl dator, arbetsplats, telefon, resor, material mm٤ ٤٤

40 000:-

:٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

Summa

607 600:EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1920

200

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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