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	Bidragssäkande organisation_namn: Riksförbundet Hälsofrämjandet
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 350 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2014
	Ansökan upprättad av_Namn: Lina Lanestrand
	Ansökan upprättad av_Epostadress: info@halsoframjandet.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 0705-31 34 07
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: On
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 08-643 05 04
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Påverkan i skolor, kommuner, myndigheter
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Riksförbundet Hälsofrämjandet är en ideell organisation, som är politiskt och religiöst fristående som har funnits i mer än 70 år. Hälsofrämjandet arbetar för en livsstil som innebär en helhetssyn. Hälsofrämjandet vill främja hälsa, friluftsliv och naturlig egenvård för alla. Hälsofrämjandet • sprider kunskap genom föreläsningar, kurser och utbildningar• bedriver olika projekt inom hälsa, friluftsliv, grön mat, motion, naturlig egenvård och miljö• bedriver politiskt påverkansarbete och opinionsbildning för att främja hälsa, genom t ex friluftsliv, mat- och miljöHälsofrämjandet ingår i paraplyorganisation Svenskt Friluftsliv och samarbetar med andra organisationer som till exempel Korpen, studieförbundet NBV, tidningen HÄLSA, Masesgårdens Hälsohem, Föreningen för Integrativ medicin och Läkarförening för Integrativ Medicin.Hälsofrämjandet har under 2013 påbörjat ett utvecklingsarbete av organisationen och verksamheten, i syfte att bättre nå ut med sitt hälsofrämjande budskap och nå fler människor och medlemmar. Under året har vi ökat antalet friskvårdsombud (som är våra representanter och kontaktpersoner runt om i landet, på de orter där vi saknar lokalföreningar) så att vi dagsläget har ca 20 ombud, utöver våra 11 lokalföreningar.Utvecklingsarbetet handlar också om att modernisera organisationen, språkbruk och grafisk profil samt hemsidan. ett arbete som planerats, förberetts och stegvis sjösatts under 2013. Vi har också initierat nya verksamheter och funnit nya samarbetsparter. Vi söker bidrag för projekt ochupplever ett stort intresse för organisationen och vårt arbetsområde. 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Under 2013 har nya grupper och ny verksamhet startats upp i t ex Göteborg, Malmö, Gävle och i Visby.Under 2014 vill vi fortsätta att utveckla organisationen för att nå fler målgrupper, där fokus på att nå yngre medlemmar, barn och unga är stort. En kraftig föryngre kan ses i vår nya riksstyrelse från 2013. Syftet med att nå barn, unga och yngre människor är att så tidigt som möjligt främja en hälsosam livstil,d är friluftsliv är en integrerad och vetenskapligt bevisad väg till stärkt hälsa. Idag är psykisk ohälsa och stress alltför utbredd bland barn och unga och har de senaste åren ökat. Vi ser hur viktigt det är att låta barn och unga komma i kontakt med hälsofrämjande perspektiv, naturen och friluftsliv så tidigt som möjligt - i syfte att främja såväl psykisk som fysisk hälsa. Hälsofrämjandets utvecklingsarbete är därför viktigt, bland annat för att bättre kunna nå dessa målgrupper med kunskap, inspiration och verksamhet. I dagsläget har vi haft stor framgång med vårt material Allemansrätten som via skolor spridits till 22 000 elever och är ett mycket uppskattat material hos pedagoger och lärare, på så sätt lyckas vi sprida kunskapen om allemansrätten tidigt till barn och unga och vi vill utveckla detta arbete på flera sätt (se t ex våra ansökningar om verksamhetsbidrag för detta). Forskning visar att det är viktigt att tidigt etablera barns intresse för naturen, eftersom det kan väcka ett livslångt intresse för natur och friluftsliv, som i sin tur stärker och främjar hälsa.Under 2014 vill Hälsofrämjandet fokusera på att utveckla sin verksamhet på dessa sättUtveckla organisationen och verksamheten genom att:- Utöka antalet lokala aktiviteter och arrangemang med fokus på natur och friluftsliv runt om i landet, ett exempel på detta är nyligen initierade naturvandringar sista söndagen varje månad i Göteborg.- Skapa fler grupper och nätverk på nya orter runt om i landet- Ha en utvecklingsledare anställd på kansliet som verkar för utveckling av organisationen och verksamheten runt om i landet.Sprida vårt frilufts- och hälsobuskap genom att:- Delta på mässor och seminarier samt genomföra event, föreläsningar och konferenser kring naturens och friluftslivets betydelse för hälsa på såväl lokal som nationell nivå.- Skriva artiklar och debattinlägg om naturens och friluftslivets betydelse för människan och hälsa i t ex tidningen Hälsa (4 nr/år, med ca 160 000 läsare) och i medlemstidningen Hälsofrämjaren (4 nr / år)Påverka för ökat friluftsliv genom att:- Arbeta med materialet "Frisk i naturen" och t ex sprida det ut till politiker, län/regioner, kommuner, myndigheter och beslutsfattare. I syfte att skapa reella förutsättningar för att friluftsliv integreras i t ex skola, vård och omsorg.- Fortsätta arbetet med att påverka för bostadsnära grönytor vid bostadsbyggande, samt påverka för att beslutsfattare planerar för lättillgängliga friluftsmarker och utveckla friluftsområden i kommunerna.- Göra riktade insatser mot olika målgrupper såsom barn och äldre, i syfte att främja deras friluftsliv, väcka deras intresse och på så sätt främja och stärka deras hälsa. Till detta söker vi projektmedel av olika slag. Vår förhoppning med insatserna och projekten är att skapa goda exempel som kan spridas runt om i landet.


