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

Förbundet Skog och Ungdom
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Quatro Stagnioli

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

20140101

20141231

390.000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

305.000

2014

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

Charlie Zachrisson

info@epom.nu

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-329 73 71

070-329 73 71

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet har som ide och syfte att inspirera våra ledare, få dem att känna sig värdefulla för organisationen och samtidigt ge våra
medlemmar en möjlighet att ta del av två så pass viktiga ämnen som utomhuspedagogik och närnatur. Utomhuspedagogik och
närnatur är två ämnen som genom att bli introducerade på ett djupare plan i Förbundet Skog och Ungdoms organisation genom
våra unga ledare, skulle betyda mycket för våra medlemmar. Inom Förbundet Skog och Ungdom och många organisationer råder
det ofta brist på ledare och denna satsning syftar till att hålla kvar och utveckla våra unga ledare så att vi på sikt kan stärka vår
ledarstab och därmed kunna erbjuda mer verksamhet med utomhuspedagogik och närnatur framöver.
Syftet är även att bredda Förbundet Skog och Ungdoms verksamhet så den blir tillgänglig för fler och kan utnyttjas mer av både
gamla och nya medlemmar under alla årstider.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förbundet Skog och Ungdom är en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar, äldre
som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan
betalning) ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.
Utomhuspedagogik och närnatur är något som ständigt är aktuell. Förbundet Skog och
Ungdom vill vara en del av detta och erbjuda våra unga ledare inspirationskurser med
utbildning där vi bjuder in föreläsare eller specialister inom dessa områden.
Det blir 4a kurstillfällen där vi bjuder in 25 ungdomar per utbildningstillfälle på denna
årstidsutbildning. Genom att ta in kunniga föreläsare eller specialister inom
utomhuspedagogik och närnatur ge våra ledare 4 kurser som kommer att inspirera dem så
de engagerar och inspirerar flera inom organisationen.
Det kommer även få dem att känna samhörighet och skapa nätverk med andra unga ledare
från andra distrikt och Förbundet Skog och Ungdom-avdelningar, som på sikt kommer att
hålla dem kvar inom organisationen.
Vi kommer att under kurserna ge deltagarna egna upplevelser i friluftsliv genom att aktivera
den utomhus med aktiviteter som fungerar med årstiden. Varje kurs tar fram aktivitetspaket
med övningar och material som gör det enkelt att genomföra i en lokalavdelning eller klubb
på hemmaplan. Kurserna genomsyras av information och diskussion om allemansrätten.
Olika samarbetsövningar kommer även att genomföras under dessa kurser.
Projektet bygger på att utbilda ledare för alla 4 årstiderna genom 4 sammankomster, 4
specialintressen och 4 satsningar.
Varje utbildningstillfälle är på 2 till 4 dagar på för temat lämplig plats.
Vinterutbildning av ledare för verksamhet med skidor, överlevnad, skridskor, snöskor och
upplevelse.
Vårutbildning av ledare för verksamhet med kanot, kajak, klättring och upplevelse
Sommarutbildning av ledare för verksamhet med vandring, natur, överlevnad och
upplevelse
Höstutbildning av ledare för verksamhet med bär o svamp, att leva på naturens villkor och
geochaching.
Vid samtliga 4 tillfällen ingår utbildning om allemansrätten, utrustning och säkerhet.

Förväntade effekter

De utbildade ledarna får nya insikter, nya aktiviteter som de skall sprida över hela landets
alla 40 Skog o Ungdomsavdelningar. De skall även utbilda egna lokala ledare så kunskapen
om alla möjligheter som finns med ett aktivt friluftsliv kommer att utvecklas inom
organisationen och det kommer att finnas aktivitetspaket för respektive årstid.
Aktivitetspaketen som varje utbildningstillfälle tar fram gör det enklare att utföra aktiviteten
för den lokale ledaren.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Projektledare och projektledning 80h á 300kr
Föreläsare och utebildare
Kost o logi
Resor
Planering och utvärdering
Inköp av utrustning till olika aktivitetspaket

Belopp, kr

32.000
60.000
100.000
100.000
10.000
88.000

Summa

390.000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

80

300

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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