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

Hälsofrämjandets Riksförbund
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

Hälso- och friluftsinspiratörer främjar hälsa för barn, unga och äldre genom utevistelse och friluftsliv.
Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

januari 2014

december 2014

408 400:-

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 barns, ungdomars och äldres hälsa genom utevistelse och friluftsliv.
Att väcka barn, unga och äldres egna intresse för att vara ute i naturen för att långsiktigt främja deras hälsa och välmående.
Genom att utbilda HUR-inspiratörer som kan gå ut i skolor, på fritidsgårdar, till gruppboenden och till äldreomsorgen för genomföra Inspirationspass i
naturen i syfte att
• ge hälsofrämjande, meningsfull och glädjefylld utevistelse i naturen direkt till målgruppen
• inspirera personal, elever och äldre till välgörande, lustfylld och såväl aktiv som vilsam utevistelse i vardagen
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Mål
Projektet avser att under projekttiden på ett år nå följande mål:
• Att ta fram en utbildning för HUR-inspiratörer (hälso- och firluftsinspiratörer).
• Att utbilda 20 HUR-inspiratörer i landet, för att kunna bedriva verksamhet på 10-20 orter i landet.
• Att varje HUR-inspiratör håller minst 5 inspirationspass om naturens hälsofrämjande egenskaper per person, vilket innebär att vi ger minst 100 inspirationspass under projektåret.
• Att vi når 1000-4000 personer i målgruppen barn, unga och äldre med verksamheten under projekttiden.
• Att ta fram en HUR-handledning som beskriver hur verksamheten kan bedrivas, så att verksamheten kan spridas och startas upp på allt fler ställen och integreras i skolundervisning,
fritidsverksamhet och i äldrevården.
• Att HUR-inspiratörerna får en plattform under projektåret som gör att de når ut med att de finns och att de erbjuder denna verksamhet i sitt geografiska området, så att de efter projekttiden kan
fortsätta verka som HUR-inspiratörer i sitt område.
• Att bygga upp en nationell grupp för HUR-inspiratörer inom Riksförbundet Hälsofrämjandet som kan samordna, utveckla verksamheten kontinuerligt och följa upp arbetet, även efter
projekttidens slut.
Målgrupp
Barn, unga och äldre samt beslutsfattare och personal som arbetar med dessa målgrupper.
Upplägg
En projektledare anställs för att ta fram utbildning för HUR-inspiratörer, ta fram HUR-handledning samt för att rekrytera och utbilda HUR-inspiratörer i hela landet.
I HUR-handledningen finns instruktioner för hur aktiviteter kan läggas upp och genomföras för de olika målgrupperna och anpassas till ordinarie verksamhet. Förhoppningen är att utevistelse kan
integreras i ordinarie verksamhet med hjälp av HUR-handledningen och besök av HUR-inspiratörer.
HUR-inspiratörerna erbjuder efter genomförd utbildning friluftsaktiviteter i form av inspirationspass på olika ställen runt om i lande t ex på skolor, fritidsgårdar och på äldreboenden i sitt
geografiska området, för att inspirera personal att därefter fortsätta med utevistelserna som en integrerad del av verksamheten framöver. Inspiratörerna har målgruppsanpassade aktiviteter,
metoder och upplägg för att hjälpa och inspirera personal i de olika verksamheterna att integrera utevistelse med ordinarie verksamhet och befintliga mål.Tre-fem nationella uppföljningsträffar via
skype med genomförs med HUR-inspiratörerna under projektåret.
Hälso- och friluftsinspiratörerna kallas för HUR-inspiratörer eftersom projektet fokuserar på HUR inspriation och integration av utevistelse och friluftsliv sker till målgrupperna i projektet. Forskning
och vetenskap visar betydelsen av utevistelse för att främja och upprätthålla god hälsa - detta projekt fokuserar på HUR det kan göras rent praktiskt.
Inspirationspassen
Hälso- och friluftsinspiratörerna (så kallade HUR-inspiratörer) erbjuder inspirationspass till målgrupperna som är 1-3h långa, beroende på målgrupp, förutsättningar och önskemål.
Innehållet i passen bygger helt på ”learning by doing” och det är upplevelsebaserat lärande som är poängen under inspirationspassen.
Inspirationspassen har tre huvudsakliga moment. Ett pass kan innehålla alla tre moment, eller enbart ett av momenten – beroende på målgruppen och dess förutsättningar, möjligheter och
önskemål.
Inspirationspassens valbara moment är:
• Vara i naturen. Här är det fokus på att bara vara i naturen, i stillhet. Här används mindfulnessövningar, andningsövningar och övningar för att komma till lugn, ro, stillhet och vila.
• Uppleva naturen. Här handlar det om att uppleva naturen med alla sinnen, att se, lukta på, känna på och lyssna på naturen. Mindfulnessövningar och övningar som uppmuntrar till ett lustfullt
utforskande av naturupplevelserna används här. Här kan också naturen som skafferi involveras genom att svamp, bär och ätbara örter och växter.
• Rörelse i naturen. Här är aktivitet och rörelse i fokus, där aktivitetsnivån och formen för rörelse helt utgår från målgruppen. För barn handlar det om att leka fram rörelserna och för alla
målgrupper handlar aktiviteterna om att utifrån rörelseförmåga utforskar naturen t ex genom att ta sig över ”stock och sten”, utforska naturen bredvid stigarna och att röra sig på olika sätt i naturen
– gå balansgång, promenera, jogga, skutta, smyga etc. För äldre och barn med nedsatt rörelseförmåga anpassas rörelserna utifrån vad som är möjligt för dem.
De som har kraftigt nedsatt rörelseförmåga fokuserar på delarna Vara i naturen och Uppleva naturen.
För skolor erbjuds ett fjärde moment:
• Att lära i naturen. Här handlar det om att använda naturen i undervisningen och att flytta ut kunskapandet till utemiljön. Det kan handla om att använda naturen i samhällskunskap, svenska,
matematik, idrott och konsument- och hemkunskap eller för de estetiska ämnena bild och slöjd. Här kommer olika basupplägg finnas för olika ämnen och åldersgrupper i skolan.
Inspirationspassen passar ypperligt som ordinarie verksamhet under ramen för Fria Val-ämnen eller som integrerad del av olika ämnen i skolan. Där lärare själva kan leda dessa pass, utifrån
projektets inspirationsmaterial eller utifrån upplevda pass med inspiratör.
Samverkan
På varje ort där verksamheten startas upp skapar hälso- och friluftslivsinspiratörern ett brett kontaktnät med skolor, fritids, fritidsgårdar, primärvård, äldreboenden, kommuntjänstmän (i form av t
ex folkhälsosamordnare) och politiker samt andra föreningar för att presentera och erbjuda verksamheten.
Inspiratörsgrupp Nationellt
Parallellt som verksamheten byggs upp skapas det en nationell inspiratörsgrupp som framöver står för kontinuitet inom Hälsofrämjandets hälso- och friluftsinspirerande verksamhet i landet. Den
nationella gruppen kopplas till Hälsofrämjandets förbundskansli och riksstyrelse, för snabba beslutsvägar och tydlig förankring i organisationen.
Förväntat resultat
Förväntat resultat är att barn och unga liksom äldre som tagit del av projektets verksamhet erbjuds mer upplevelser i naturen, i rörelse och vila, inom ramen för den ordinarie verksamheten och
att det stärker och främjar deras psykiska och fysiska hälsa.

Förväntade effekter
Mål
Projektet avser att under projekttiden på ett år nå följande mål:
• Att ta fram en utbildning för HUR-inspiratörer.
• Att utbilda 20 HUR-inspiratörer i landet, för att kunna bedriva verksamhet på 10-20 orter i landet.
• Att varje HUR-inspiratör håller minst 5 inspirationspass om naturens hälsofrämjande egenskaper per person, vilket innebär att vi ger minst 100 inspirationspass under projektåret.
• Att vi når 1000-4000 personer i målgruppen barn, unga och äldre med verksamheten under projekttiden.
• Att ta fram en HUR-handledning som beskriver hur verksamheten kan bedrivas, så att verksamheten kan spridas och startas upp på allt fler ställen och integreras i skolundervisning, fritidsverksamhet och i
äldrevården.
• Att HUR-inspiratörerna får en plattform under projektåret som gör att de når ut med att de finns och att de erbjuder denna verksamhet i sitt geografiska området, så att de efter projekttiden kan fortsätta verka som
HUR-inspiratörer i sitt område.
• Att bygga upp en nationell grupp för HUR-inspiratörer inom Riksförbundet Hälsofrämjandet som kan samordna, utveckla verksamheten kontinuerligt och följa upp arbetet, även efter projekttidens slut.
Förväntat resultat
Förväntat resultat är att barn och unga liksom äldre som tagit del av projektets verksamhet erbjuds mer upplevelser i naturen, i rörelse och vila, inom ramen för den ordinarie verksamheten och att det stärker och
främjar deras psykiska och fysiska hälsa.
Utvärdering
Varje Inspirationspass utvärderas under projektperioden med utvärderingsblanketter, som deltagarna får fylla i. Dessa utvärderingar sammanställs sedan i en slutrapport över projektverksamheten.
I samband med att Inspirationspass görs får den ansvariga i respektive sammanhang (t ex lärare/sjuksköterska/platschef/rektor) via en blankett uppskatta utevistelse i naturen i nuläget. På enkäten finns frågor om hur
ofta utevistelse i naturen erbjuds målgruppen och vilken typ av utevistelse det handlar om och hur den knyts till den ordinarie verksamheten.
Projektledaren kontaktar ansvarig person där Inspirationspass har genomförts (t ex lärare, sjuksköterska eller fritidspedagog) efter en till fyra månader efter genomfört Inspirationspass för att genomföra
telefonintervjuer om huruvida Inspirationspassen påverkat verksamheten på något sätt och i så fall hur. Telefonintervjuerna utgår från en frågemall och i mallen ingår frågor om antal tillfällen som utevistelse erbjudits
målgruppen efter Inspirationspasset, samt på vilket sätt utevistelsen genomförts och kopplats till den ordinarie verksamheten. Dessa telefonintervjuer sammanställs i slutrapporten. I slutrapporten redovisas också
huruvida projektets uppsatta mål har nåtts ifråga om mätbarhet, i form av antal utbildade HUR-inspiratörer, antal genomförda inspirationspass samt antal deltagare från målgruppen som deltagit i inspirationspass.
Spridning
Resultat från projektet sprids genom en slutrapport som blir tillgänglig som pdf-fil på Riksförbundet Hälsofrämjandets hemsida. Rapporten skickas också till alla som tagit del av projektets verksamhet på ett eller annat
sätt. HUR-inspiratörerna sprider rapporten i sina lokala och regionala nätverk.
Den HUR-skrift, som är ett inspirationsmaterial som tas fram inom ramen för projektet kommer att spridas via HUR-inspiratörer under projekttiden samt via Hälsofrämjandets lokalföreningar och friskvårdsombud runt
om i landet. Inspirationsmaterialet kommer också att vara tillgängligt som pdf-fil via Hälsofrämjandets hemsida. Hälsofrämjandet kommer att sända Inspirationsmaterialet och slutrapporten till berörda parter inom vård
och skola såsom t ex landsting och skolledare.
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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 408 400:- för att bedriva projektet under ett år, med avsikten att därefter kunna fortsätta bedriva
aktiviteterna inom ramen för den ordinarie verksamheten.
1 halvtidsanställd projektledare ett år,
baserat på månadslön 32 000:- (inkl soc.avg.)٤٤٤٤٤

278 400:-

Framtagning och layout av material٤٤٤٤٤٤٤

20 000:-

Nationell 3-dagars utbildning av instruktörer
(inkl deltagarnas resor, kost, logi, material)٤٤٤٤٤٤

80 000:-

OH-kostnader inkl dator, arbetsplats, telefon, resor, material mm٤ ٤٤30 000::٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤
Summa

408 400:EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

960

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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