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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)
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Belopp, kr
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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.
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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: B8
	Projektnamn: Klättring för integration
	Projektstart årmån: 2014/02
	Projektslut årmån: 2014/07
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 393 000:-              2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jonas Paulsson
	Telefon dagtid: 08-699 65 21
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att göra en insats för ensamkommande ungdomar i Sverige. Vi vill göra det möjligt för dem att få ägna sig åt en stimulerande och rolig fritidssysselsättning tillsammans med svenskfödda ungdomar under ett antal veckor, med ett avslutande läger utomhus. Vi hoppas att ungdomarna får ett intresse för klättring och friluftsliv, och att de kan sprida intresset till andra ungdomar i samma situation så att de genom klättringen får en plats i samhället där de kan träffa människor med annan bakgrund än den egna. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill göra en insats för integration med klättring som aktivitet. Vi planerar att göra en insats riktad mot ensamkommande ungdomar. Vår tanke är att få ihop en grupp med ca totalt 20 st ungdomar i åldern 16-20 år där halva gruppen består av hälften svenskfödda och hälften ensamkommande ungdomar. Så långt det är möjligt ska vi fördela deltagandet jämnt mellan tjejer och killar.Projektet kommer att inledas med en 8 veckors kurs (en dag i veckan) under april-maj månad, där ungdomarna får lära sig klättring, men så klart också lära känna varandra. Denna kursperiod kommer att ske både utomhus och inomhus, beroende på väder och vad som ska gås igenom. Projektet avslutas sedan med ett gemensamt läger utomhus över 5 dagar, med fokus på klättring och friluftsliv. Deltagarna får klättra, laga mat och tälta tillsammans. Projektet leds av en projektledare som arbetar heltid under förberedelsefasen och sedan halvtid när kursen drar igång. Ledare tar vi in som kan arbeta en dag per vecka under kursen och sedan under lägerveckan. Dessa ledare kommer att vara utbildade ungdomsledare och/eller klätterinstruktörer.UtrustningVi kommer att bistå deltagarna med utrustning för klättring och övernattning. I övrigt tillkommer kostnader för mat och transporter, se budgeten på nästa sida.
	Förväntade effekter: Vårt mål med projektet är att kunna erbjuda en stimulerande och rolig aktivitet för ungdomar som kanske inte har det så lätt i vårt samhälle, men också ge både ensamkommande och svenskfödda ungdomar en chans att möta ungdomar med annan bakgrund. Om några av de ensamkommande ges möjlighet till att klättra och får ett intresse att fortsätta så tror vi att de också kan sprida intresset till andra ungdomar i samma situation.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Anmälningsavgift 20 st à 300:- =                                                                          6000:-Ersättning till projektansvarig 8 veckor heltid + 8 veckor halvtid à 250:-/tim  -120 000:-Ersättning till 5 ledare 1 dag/vecka i 8 veckor + lägervecka (1500:-/dag)      -112 500:-Ersättning till administration kansliet (anmälningar, riktlinjer mm) 80 timmar   -20 000:-Entréavgift till klättergym under 8 veckors kurs.                                               -23 000:-Klätterutrustning till 20 deltagare (skor, sele, hjälm, karbiner)                          -40 000:-Rep och annan säkerhetsutrustning                                                                 -20 000:-                           4 st landningsmattor för bouldering, s k crashpads                                            -8 000:-Tält, sovsäckar och liggunderlag                                                                      -50 000:-4 st Kök + gas                                                                                                     -3 000:-Matbidrag 5 dagar , 20 deltagare + 6 ledare, 100:-/dag                                   -13 000:-Hyra av minibussar + bensin                                                                            -15 000:-Reseersättning till ledare 8 tillfällen + läger 200:-/gång                                    -12 000:-
	Summa: -393 000:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 560 timmmar (arvode till ledare ej medräknat)
	àpris: 250:- inkl sociala avgifter
	Epostadress: jonas.paulsson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 


