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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

du
pl

ic
er

a.
nu

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: Riksförbundet Hälsofrämjandet
	Projektnr: 
	Projektnamn: "Det var kul det här", Friluftsvandring med naturens skafferi
	Projektstart årmån: 2014/april
	Projektslut årmån: 2014/oktober
	Projektets totala budget kr: 98 000 Kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 90 000 Kr            2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Kurt Svedros
	Telefon dagtid: 08-59998616
	Syfte med hela projektet sammanfattning: RHF ger  barn/ ungdomar,  stimulans, upplevelse, kunskap och glädje som bif. rapport visar  och som kommer till uttryck när vi träffar lärare och elever. RHF skapar intresse och engagemang, som ger ett första steg mot ett ökat  intresse hos barn och ungdomar. att  långsiktigt förstå naturen (inte vara rädda) och att börja ägna sig åt friluftsliv och locka med familjerna ut i grönområdena. Skolan, genom lärarna  följer upp dagen bl.a. med det material som RHF förser lärarna med. Forskarna har visat i "Frisk i naturen"  (lärarhandledning) att detta projekt som  RHF driver i skolorna  ge underlag för bättre hälsa hos barnen och kan förbättra inlärningsförmågan,bidra till färre konflikter bland barnen,förbättra motoriken och kan ge färre sjukdagar för eleverna.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundMot bakgrund av det enormt stora intresset i skolorna för "Friluftsliv med naturens skafferi" och med hänsyn till att föräldrarna idag inte tar ut sina barn i naturen som förr avser RHF att fortsätta under 2014 ge den unga generationen och dess föräldrar kunskap om naturen och dess möjligheter och om  allemansrättens krav och möjligheter, genom träd- och örtvandringar under. Dessa vandringar inkluderar även att lära dem utnyttja svamp, bär och ätliga växter på matbordet, samt att klimat- och miljövänliga friluftsaktiviteter är bra för både människor och jordens hälsa. Intresset från lärarna är mycket stort så RHF försöker  utbilda fler naturterapeuter, för att klara alla önskemål från skolor som hör av sig, vår och höst. RHF vill ge erfarenheter och skapa ett positivt intresse för möjligheten att utnyttja närgrönområden, parker och andra friluftsmarker i skolornas närhet för rekreation och "hälsorörelse".SyfteRHF vill fortsätta ge många fler barn/ ungdomar, stimulans, upplevelse, kunskap och glädje som kommer till uttryck när vi träffar lärare och barn ute i skolorna.(bil)RHF avser att även erbjuda heldagsvandringar som några under våren 2013  enl. rapport "Vårens de  vandringar har varit heldag med matsäck (ålder 6-11 år) 300 barn. det kräver mer "rekvisita" vid heldag, så vi gjorde nässelsaft,fotsalt m.m ute i det fria. Vi startade som vanligt med allemansrätten och studerade träd buskar och gnuggade och smakade oss igenom Björkhagen,Älvsjöskogen och Vitabergsparken." Bra som vanligt är ”Lupparna”. Nässelrep, ”diplomen” med träplattorna, planteringen av den ”lilla” ekplantan och utdelning av trädboken, som lärarna fick som vanligt mycket populära.Lärarröst: ”Tänk vad vi har lärt oss mycket. Röster från barnen: "När kommer du tillbaka-vill lära mig mer".."Jag trodde inte att man kunde använda så mycket i naturen".MålAtt dessa vandringar skall vara ett första steg mot ett ökat intresse hos barn och ungdomar. att förstå naturen (inte vara rädda) och att börja ägna sig åt friluftsliv och locka med familjerna ut i grönområdena, då skolan enl. lärarna på lektionerna följer upp dagen bl.a. med det material som RHF förser lärarna med. "Frisk i naturen" (lärarhandledning) och trädboken ger underlag för fler lektioner kring friluftslivets fördelar ger bättre  hälsa hos barnen och kan förbättra inlärningsförmågan, bidra till färre konflikter bland barnen, förbättra motoriken och kan ge färre sjukdagar för eleverna.MålgrupperMålsättningen är att nå ut till skolbarn och förskolebarn runt om i landet, men prioritera barn 6 -12 år i storstadsområdena, i första hand Storstockholm. Automatiskt når RHF lärarna och föräldrarna med barnen som ambassadörer.NyttoeffektenFörutom de positiva hälsoförbättringarna, redovisade ovan så kommer barnens intresse och entusiasm att få föräldrarna mer intresserade av friluftsliv tillsammans med barnen, som under tidigare generationer och stillasittande byts ut mot rörelse i naturen hos både barn/ungdom och föräldrar till fromma för folkhälsan.
	Förväntade effekter: RHF avser att nå ut till, ca.10-20 skolor, 10-20 klasser  (ca 15-25 elever/ klass) motsvarar ca 300-500 elever under perioderna 15/4-29/5 och 8/9- 15/10 2014. Ev, ett antal heldags- vandringar..
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr:           Framtagande av material till elever.                                                       12 000 kr          Örtpedagog ca.4 timmar/klass á 250kr/tim, 25 klasser                          39 000 kr          Resor 18,50 kr/mil. 25 klasser ggr 2 resor/klass t.o.r.                              8 000 kr                                                   Lärarmaterial                                                                                          12 000 kr          Marknadsföring                                                                                         4 000 kr          Administration                                                                                           6 000 kr           Utbildning örtpedagoger                                                                            6 000 kr           Övriga ev. utlägg                                                                                       3 000 kr                                       Totalt  projektbidrag                                                                                90 000 kr          Egen insats  24 tim+ ideellt arbete (utv. material, adm. m.m.)                 8 000 kr          Totalt projektet                                                                                        98  000 kr          Örtpedagog 156 tim - 250 Kr/tim = 39 000 kr, utbildning 24 tim - 250 kr/tim  = 6000 kr
	Summa: 98 000 Kr.
	Beräknat antal arbetstimmar: 100 + 32 + 24 = 156 tim + ideellt arbete 
	àpris: 250 kr/ timme.
	Epostadress: kurt@svedros.se
	Mobiltelefon: 072-0328595


