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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

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

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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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 klätterförbundet
	Projektnr: B4
	Projektnamn: Utomhusläger för funktionshindrade
	Projektstart årmån: 2014/02
	Projektslut årmån: 2014/09
	Projektets totala budget kr: 214 275:-
	Belopp kr Avser bidragsår: 214 275:-             2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att erbjuda funktionshindrade att komma ut och klättra samt uppleva att vara utomhus hela dagar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: En av våra klubbar utanför Sundsvall tilldelades för några år sedan medel att köpa in utrustning för att kunna ta med personer med fysiska funktionshinder ut till klippan och klättra.Det är mestadels personer runt Sundsvall som hittills fått ta del av detta.Nu vill vi bjuda in personer med funktionsnedsättningar från ADD till ryggmärgsbrock från hela landet att komma till Sundsvall på "läger".Vi anlitar en arvoderad projektledare från en av våra klubbar som erbjuder klättring för  funktionshindrade inomhus.Hon lägger upp en plan för hur lägret ska fungera tillsammans med en representant från Expeditions Altitud, klubben utanför Sundsvall.Hon arrangerar för logi och mat. Lägret planeras till i juni innan midsommar.Vi tror att lägret ska ha max15 deltagare. Deltagarna måste troligtvis även ha en assistent med sig.Deltagarna får ordna sin egen transport till Sundsvall.Det kräver stora resurser med klätterkunnigt folk som ska ta hand om deltagarna för att det ska vara säkert för dem.Miljön runt klätterstället lämpar sig även bra för vistelse utanför klättringen för andra aktiviteter.Hela vistelsen ska ge mersmak av att vilja göra detta igen. Det ska också visa på att det inte är omöjligt att komma ut även om det kan vara något besvärligare än för de utan funktionshinder.Vi lägger redan i december ut annons i vår tidning Bergsport samt på hemsidan om lägret.Det vore bra om vi hade möjlighet att annonsera i någon tidning utanför klättringen där personer från vård,omsorg eller liknande får syn på detta och kan tipsa om projektet.Vi ska försöka kontakta TV och dyligt och tipsa om projektet så det blir något fint att visa i efterhand eller under tiden lägret är på gång.
	Förväntade effekter: För det första kommer deltagarna vara mycket lyckliga att de klarat av detta och som bieffekt träffat nya vänner.De kommer vilja göra detta igen.Vi kommer skriva om projektet i vår tidning, förhoppningsvis erbjuder fler klubbar inom några år denna typ av klättring på fler platser i Sverige.Vi kommer också försöka få in reportage i andra tidningar och media. Deltagarna och dess assistenter kommer berätta för andra och så är rulliansen igång.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Arvoderad huvud projektledare 1, förberedelser, efterarbete samt under lägret, 1,5 månaders heltid                                                                                                   -54 675:-                         Arvoderad projektledare 2, i Sundsvall med förberedelser och under i själva klätterlägret, två veckors jobb                                                                                                          -18 000:-Arvode 5 ledare under 4 lägerdagar á 1000:-                                                     -20 000:-Mat och boende ledare 7st  á 700:- x 4 dagar                                                     -19 600:-Deltagaravgift 15 x 200:-                                                                                        3 000:-Mat och boende à 1000:-/dag x 15 deltagare x 4 dagar                                      -60 000:-Bidrag för 15 assistenter á 500:-/ dag x 4                                                            -30 000:-Eventuellt inköp av kompletterande säkerhetsutrustning                                     -5 000:-Annonskostnader i externa tidningar                                                                    -10 000:-
	Summa: 214 275:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 243 tim +80 tim
	àpris: 225:-/timme inkl arbetsgivarav
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


